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 دهاا اإل

إمم ؾمٞمّدي وؾمٜمدي وُمرؿمدي ويَمٜمزي وُذظمري ًمٞمقُمل وهمدي، اًمٕم٤مرف سم٤مهلل،  

ف، وهق اًمذي رسّمك ُمٕم٤مِسيضم٤مُمع اًمنميٕم٦م واًمٓمري٘م٦م، ُمقٟٓم٤م اعمٜمٕم٤مم، اعمرضمع اعمتٗمؼ قمٚمٞمف 

 اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وقمغم أوَٓده وشمالُمذشَمف قمغم طم٥ّم اهلل شمٕم٤ممم وُمراىمٌتف، وطم٥ّم اًمٜمٌّل صغّم 

وؾمّٚمؿ، وهق اًمذي أومٜمك ؿمٞمخقظمتف ذم ٟمٍمة اإلؾمالم وقمّز  آًمف وصحٌف وسم٤مرك

 وهق ٌقي اًمنميػ إمم آظمر قمٛمره،اعمًٚمٛملم، ٓؾمٞماّم ذم جم٤مل شمدريس احلدي٨م اًمٜمّ 

٥م سم  حمؿا حتسني رضا خاناًمٕمالُّم٦م اعمٗمتل اًمِمٞمخ : ، أيذم اهلٜمد ّمدر اًمٕمٚمامءاعمٚم٘مَّ

ٞمخ طمًـ اسمـ اًمِمٞمخ طمًٜملَم رو٤م ظم٤من اسمـ اًمِم( ه1428رضم٥م اعمرضّم٥م  18ت)

 (1)(ه1297ت)اسمـ اإلُم٤مم اعمٗمتل ٟم٘مل قمكم ظم٤من  -اعمٕمروف سم٠مؾمت٤مذ اًمزُمـ-رو٤م ظم٤من 

 .ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم

                                                

 .وهق واًمد اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من، ويٕمتؼم رئٞمس اعمتٙمّٚمٛملم رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم( 1)
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 ف قمغم اًمتح٘مٞمؼاعمنِم 

 ِشقواينالشقخ حمؿا أشؾم رضا ال

 

 ك ذم اًمتح٘مٞمؼؿم٤مرَ 
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 حمٛمد أُم٤من اهلل
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 تـبقه وبقان

الم قمغم أذف اخلٚمؼ وؾمٞمّد إٟمٌٞم٤مء ا ًّ حلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم، واًمّّمالة واًم

 :وسمٕمد ،واعمرؾَمٚملم، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وَُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمٍن إمم يقم اًمّديـ

سم٠من ٟم٘مقم سمخدُم٦م سمٕمض اًمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦م اًمنّمقمٞم٦م  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-ٜم٤م ًم٘مد أيمرُمٜم٤م رسم  

ؿمٞمخ ، ٓؾمٞماّم يمت٥م قمٚمامء اهلٜمد، وٓ ؾمٞماّم ُم١مًمَّٗم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م إلوم٤مدة إظمقشمٜم٤م ذم اإلؾمالم

د إُّم٦م، اإلُم هؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦ماإلؾمالم واعمًٚملم، إُم٤مم أ قمٚمٞمف -٤مم أمحد رو٤م ظم٤من ، جمدِّ

ٛم٦م ىمق"، أُّم٤م ُم١مًمَّٗمف اًمذي سملم أيديٙمؿ هق ُمًّٛمك سمـ-رمح٦م اًمرمحـ ًِّ ارع اًم٘مّٝم٤مر قمغم اعمج

ُمـ اؾمؿ  ، يمام هق سملّمٌ -ضمّؾ ضمالًمف-قاطمد اًم٘مّٝم٤مر ذم ُم٠ًمًم٦م ٟمٗمل اًمتجًٞمؿ هلل اًم "ّج٤مراًمٗمُ 

سم٤مٕدًم٦م قمغم ُمقىمٗمف ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  ومٞمٝم٤م اًمّرؾم٤مًم٦م ٟمٗمًٝم٤م، ومٞم٠ميت اإلُم٤مم اعم١مًمُِّػ 

 .اًمّم٤مًمح ٜم٤مٗم، وأىمقال ؾمٚمَ ٦ماًمنميٗم ٦مدي٨م اًمٜمٌّقي٤مطموإ

وقمٚماًم سم٠مّن هذه اًمّرؾم٤مًم٦م أًّمٗم٧ْم أصالً سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦م، صمّؿ شمرمجٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م طمٗمٞمُد 

، أُّم٤م -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-اًمنّميٕم٦م ُمٗمتل اهلٜمد اًمِمٞمخ أظمؽم رو٤م ظم٤من إزهري اعم١مًمِّػ شم٤مُج 

 :يمّؾ ُم٤م ىُمٛمٜم٤م سمف ذم ظمدُم٦م هذه اًمّرؾم٤مًم٦م ومتٗمّمٞمٚمف ومٞمام يكم

ٌف قمغم ٟمحق ًمٞمًٝمؾ ىمراءشمف قمغم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وجيٜمّ  قص اًمّرؾم٤مًم٦مٟمّم وٌطُ  -١

ًمٞمًٝمؾ ىمراءهت٤م قمغم  ٪وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقّي٦م ًمؾ ذم ومٝمؿ اعمراد، يمام وٌٓمٜم٤م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م،اًمزَّ 

ـٍ اًمقضمف اًمّّم   .ومٞمٝم٤م حٞمح دون حل

 .٦ميٗم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞمٓؾمٞماّم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقّي٦م اًمنّم  ،ّمقصختري٩م اًمٜمّ  -٢

اًمٜمًخ٦م اعمؽممج٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ىِمٌؾ شم٤مج اًمنّميٕم٦م  قمغم ًٓ أوّ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمّص  -٣

ردي٦م اعمٓمٌققم٦م ىمدياًم ُمع ومت٤موى اعم١مًمِّػ إ قمغم اًمٜمًخ٦م وثاكقاً ، -طمٗمٔمف اهلل-إزهري 
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ُمـ اًمٜمًخ٦م شمّمقيراً  ه٤١٤١٥مئل اهلٜمد قم٤ممسمٛمٛمٌ "رو٤م أيم٤مدُمل"ٓم٤ٌمقمتٝم٤م سماًمتل اقمتٜمك 

 .اًم٘مديٛم٦م

، ًمٞم٘مػ اًم٘م٤مرئ قمغم -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم- ًمّرضم٤ملوا ١مًمَّٗم٤متشمرمج٦م إقمالم ُمـ اعم -4

 .يٜمًجقا قمغم ُمٜمقاهلؿيـ، ًمٞمٙمقٟمقا ىمدوًة هلؿ، ومٞمحذو طمذَوهؿ ودهؿ ذم ظمدُم٦م اًمدّ قٝمضُم 

 رؾم٤مًم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م،ٚمًم٦م ٛمٜم٤م سمّمٜمع ومٝم٤مرس قمٚمٛمٞمّ ٜم٤م ىمُ يمام ٟمٚمٗم٧م إٟمٔم٤مر إمم أٟمّ  -5

 .شمًٝمٞمالً ًمقصقل اًم٘م٤مرئ إمم ُمراده تٝم٤م٪وضمٕمٚمٜم٤مه٤م ذم هن٤مي

 :شمرشمٞم٥م اًمٗمٝم٤مرس أشمٞم٦م

 ٦م اعم٤ٌمريم٦م،ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞمّ 

 يٗم٦م،ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقّي٦م اًمنّم 

 ومٝمرس إقمالم اعمؽممج٦م،

 رس اًمٙمت٥م اعمؽممج٦م،ومٝم

 ومٝمرس اعمحتقي٤مت،

 ،ومٝمرس اعمّم٤مدر

 اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٞمّدٟم٤م إّٓ قمغم اهلل، وصغّم  ٜم٤مٚموٓ شمقيم   ،إّٓ سم٤مهلل ٜم٤موُم٤م شمقومٞم٘مُ 

 .هـ وآوقمغم آًمف وصحٌف وُمَ  ،وُمقٟٓم٤م احلٌٞم٥م إقمٔمؿ حمٛمد رؾمقل اهلل

 دم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامءيقَ ظم    

 ل همٗمر ًمفاعمَٞمٛمٜم ِِمٞمقاينحمٛمد أؾمٚمؿ رو٤م اًم    
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 ميؼات

٤مر ٤مر اًم٘مٝمّ ٤مر اًم٘م٤مدر اعم٘متدر اجلٌّ احلٛمد هلل اًمقاطمد اًمٗمرد اًمّمٛمد اًمٕمزيز اًمٖمٗمّ 

ه قمـ يمّؾ ُم٤م يِمٞمٜمف ُمـ اجلًؿ واجلٝم٦م واعمٙم٤من، وٟم٘مّم٤من، اعمٜمزّ  اعمتٕم٤مزم قمـ يمّؾ قمٞم٥ٍم 

ًّ واًمّّم   سمام يٙمقن وُم٤م يم٤من، الم قمغم أومْمؾ اخلٚمؼ ؾمٞمّد اإلٟمس واجل٤من، اًمٕم٤ملِ الة واًم

 .وآن وأصح٤مسمف ذم يمؾ طملمٍ  وقمغم آًمف

قمـ  هٌ ُمٜمزَّ  -ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم-٦م واجلامقم٦م أّن اهلل أُّم٤م سمٕمد وم٢مّن ُمـ قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜمّ 

قمـ اجلًؿ واجلًامٟمٞم٤مت وإُمٙمٜم٦م واجلٝم٤مت وإقمْم٤مء  ، سمريءٌ وٟم٘مّم٤من يمّؾ قمٞم٥ٍم 

إن و ،واًمًٙمقنُ  اعمٌُم ، وواًم٘مٕمقدُ  ، واًم٘مٞم٤ممُ واًمٜمزوُل  وأٓت، ٓ جيقز قمٚمٞمف اًمّمٕمقدُ 

يـ ُمـ رضورات اًمدّ  وهق ،سمام فمٝمر ُمـ سيح ٟمٔمٛمٝم٤م اإليامنُ جي٥م ي٤مت اعمحٙمامت أ

ومم وم٤مٕؾمٚمؿ وإَ  تِم٤ماه٤متاعم ٗم٤متاًمّمِّ ٤م آي٤مت أُمّ و ،أو شم٠مويؾٍ  أو ختّمٞمصٍ  ُمـ همػم شمٌديؾٍ 

 ،-وقمال قمزّ - سمام يٚمٞمؼ سمِم٠مٟمف أن يٗمنَّ وإن رأی اًمٌٕمض  ،إمم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٛمٝم٤م ُمقيمقٌل  أنّ 

ًِّ إوه٤مم اًمٗم٤مؾمدة اًمْم٤مًمّ  ؿ سمٕمُض ًمٙمـ شمقهَّ  ،فٓ سمام يٕمٞمٌف ويِمٞمٜم  :ٛم٦م٦م يم٤محلِمقي٦م واعمج

ىم٤مئد  ی أنّ طمتّ  ،"وجيقز قمٚمٞمف اجلٚمقس واًمّمٕمقد ،هلل شمٕم٤ممم ُمٙم٤مٟم٤مً وضمًاًم وضمٝم٦مً  نّ أ"

ًمِمٞمخف اجل٤مهؾ  (1)"ساط ُمًت٘مٞمؿ"هٚمقي أصم٧ٌم ذم يمت٤مسمف اًمدَّ إؾمامقمٞمؾ  اهلٜمدي٦م اًمقه٤مسمٞم٦م

 اعمذه٥َم  فظمٚمٗم ؿ سمٕمَض وؾمٚمّ  ،ح٦م يداً سمٞمدٍ اىم٦م واعمّم٤مومَ دقمغم وضمف اًمّّم  شمٕم٤ممم ُمع اهلل ُمالىم٤مةً 

                                                

 .164، اًم٤ٌمب اًمراسمع ذم سمٞم٤من ـمرق اًمًٚمقك واًمٜمٌقة، اخل٤ممت٦م، صـ"ساط ُمًت٘مٞمؿ"( 1)
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ًِّ  اعمٛم٘مقَت  هؿ اًم٘مٌٞمح ذم رؾم٤مًم٦م هذا اعمذه٥م ىم٤مئدُ  أّس  ورّص  ،ٛم٦م شمٍمحی٤مً سحی٤مً ًمٚمٛمج

 .(1)"ووالًم٦مٌ  سمدقم٦مٌ  واجلٝم٦مِ  اقمت٘م٤مد شمٜمزهف شمٕم٤ممم قمـ اعمٙم٤منِ " :سم٠منّ  "اًمٍميح إيْم٤مح احلّؼ "

اًمٜمجس سمحٍم ُمٕمٜمی  فٞمٝمسمٗم "قانْ ًْ ٝمْ ؾَم " ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ ظم٤مُمٌؾ  ه رضمٌؾ وشمٗمقّ 

 قمغم اًم٘مقل سم٠منّ  ئواضمؽم ،ذم اجلٚمقس واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار قمغم اًمٕمرش "آؾمتقاء"

هذا اعمتٕمٜم٧م اًمٕمٜمٞمد  ادوقمَ  ،ٌتدعٌ ٦م ُمصمهذه اعمٕم٤مين اًمثال ىي٦م سمٛمٕمٜمی ؾمقاًم٘م٤مئؾ ذم هذه أ

حی٦م أّٟمف صم٧ٌم سم٤مٔطم٤مدي٨م اًمٍّم زقمٛمف اًمٗم٤مؾمد سم وذًمؽ ،وسقح اًم٘مدّ ن اًمًٌّ ٠مقمغم ؿم

 .يمٌػماً  اًمٕمرش ُمٙم٤مٟم٤ًم هلل شمٕم٤ممم، شمٕم٤ممم اهلل قماّم ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقاً يمقن حٞمح٦م اًمّّم 

ؼ وطم٘مّ  ،-هس ه  ىمدّ -د إيمؼم اإلُم٤مم أمحد رو٤م ضم٤مد ىمٚمؿ اإلُم٤مم اهلامم، اعمجدِّ 

ه٤م ؾماّم  ر رؾم٤مًم٦مً وطمرّ  ،ُمٕمٜمی آؾمتقاء ٦مً ظم٤مّص و ،سمِم٠من أي٤مت اعمتِم٤ماه٤مت ٘مٞمؼاًمتح هم٤مي٦م

ًِّ قمغم ا٤مر ىمقارع اًم٘مٝمّ "رخ ًمألسمٛمالطمٔم٦م   ٦مووؿمح سمخٛمً (ه١٣١٨) "٤مرٛم٦م اًمٗمجّ عمج

 :٘م٤ملومشمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم ٦م سمّمدد قمنمقم٘مٞمدة ُمـ قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜمّ 

ُمـ همػم صٕمقسم٦م،  ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م فم٤مهرةٌ  ،حمٙمامٌت : ن اًمٕمٔمٞمؿ ىمًامنآاًم٘مر ٤متإّن آي"

 ٓ يٗمٝمؿ ُمـ فم٤مهر ٟمٔمٛمف رءٌ  ُمِمٙمٌؾ  ىمقٌل  ٢مُّم٤موم ،إؿمٙم٤مل ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤مو ،٤متِم٤ماهُمت وأظمرُ 

 قمغم اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ ًتحٞمُؾ ي ىمقٌل  وهمػمه٤م، وإُّم٤م "الٓ "ٕم٤مت ٘مٓمّ يم٤محلروف اعم

﴿ :ٟمحق فم٤مهره             ﴾=أو ﴿>٥: ـمف ،       

   ﴾=ـ يم٤من وُمَ ، قمغم اًمٕمرش اؾمت٘مرّ  ـ يم٤من ذم ىمٚمٌف زيغٌ ، ومٛمَ >٥٤: إقمراف

                                                

ّول ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م، اًمٌح٨م ، اًمٗمّمؾ إ"ذم أطمٙم٤مم اعمٞم٧م واًمييح اًمٍميح إيْم٤مح احلّؼ " (1)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٧٧اًمث٤مين، اًمٗم٤مئدة إومم، صـ
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 هٌ ىمٓمٕم٤ًم أّن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزَّ  حمٙمامٍت  ف ومٝمؿ أّٟمف صم٧ٌم سمآي٤مٍت ُمـ رسمّ  راؾمخ٤مً ذم اًمٕمٚمؿ قمغم هدی

 ،قمـ اجلٚمقس واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار قمـ اعمٙم٤من واجلٝم٦م واجلًؿ وإقمراض، ُمتٕم٤ملٍ 

 .ه قمـ اًمٕمٞم٥مـ شمٜمزَّ ذم طمّؼ ُمَ  ُمقر قمٞم٥ٌم إهذه  ويمّؾ 

ض أن ٟمٗمقِّ  وهق ٕطمًـعمٜمٝم٩م اوم٤م: ٤مسمفلم ذم اعمتِمأصح٤مب اهلدی قمغم ُمٜمٝمجَ و

اخلقض  ر أنّ أي٤مت اعمتِم٤ماه٤مت، وىمرّ  ٤ٌمعٜم٤م قمـ اشمّ هن٤مٟم٤م رسم   وم٘مد ذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم، قمٚمؿَ 

 ،وممٕؾمٚمؿ وإَ اوهق  ،ػ، هذا ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمَ ذم شمٕمٞملم اعمراد والٌل 

اهلل  صٗم٦مُ  ، وهقآؾمتقاء ُمٕمٚمقمٌ ": ، ىم٤مل أوًمئؽ إئٛم٦م"ُمًٚمؽ اًمتٗمقيض"وي٘م٤مل ًمف 

 إذ صم٧ٌم سمٜمص   ٪إليامن سمف واضم٥ٌم ا، ُمٕمٜم٤مه وراء أومٝم٤مُمٜم٤م، وجمٝمقٌل ، واًمٙمٞمػ شمٕم٤ممم ضمزُم٤مً 

وٓ  ،ّٕن اًم١ًمال ٓ يٙمقن إّٓ قمـ شمٕمٞملم اعمراد ٦ٌم٪واًم١ًمال قمٜمف سمدقم ،ُمـ اًم٘مرآن ىمٓمٕمل  

 حمٙمؿٌ : لمضمٕمؾ اًمٙمت٤مب ىمًٛمَ  ىمد -وضمؾ قمزّ - ورأی اًمٌٕمض أّن اهلل. فإمم شمٕمٞمٞمٜم ؾمٌٞمَؾ 

  ﴿: ، وىم٤مل ًمٚمٛمحٙمامتوُمتِم٤مسمفٌ     ﴾=وفم٤مهٌر أّن يمّؾ ومرٍع >٧: آل قمٛمران ،

اعمٕمٞم٤مَر  ٜم٤مٝم٤م أرؿمدْت إمم شم٠مويؾ اعمتِم٤ماه٤مت وومّٝمٛمتْ يرضمع إمم أصٚمف، وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمٗمً

 وٟمزهي٦مً  صحٞمح٦مً  أسمدوا ذم هذه اعمتِم٤ماه٤مت اطمتامٍٓت  :-ف ىم٤مل ًمٜم٤مٟمّ ٠مومٙم-اًمًديد ًمٚمت٠مويؾ 

واًمْمالل  ٓ يتٓمّرق إًمٞمٝم٤م اًمٗمتٜم٦مُ اًمتل و ،٤موشمٓم٤مسم٘مٝم أقمٜمل اعمحٙمامت ،شمٕمقد اه٤م إمم أصٚمٝم٤م

أن ٓ ٟمتٞمّ٘مـ ومٞمام أسمَديٜم٤م ُمـ اعمٕمٜمی سم٠مّٟمف هق اعمراد  ٤مًمقاضم٥ُم وموُمع ذًمؽ  ،واًم٤ٌمـمؾ واعمح٤مل

ٗم٦م اعمحٙمامت قمـ خم٤مًمَ  ه٤مً وُمٜمزَّ  وسمريئ٤مً  وٟمزهي٤مً  يم٤من اعمٕمٜمی فم٤مهراً  اإذ ف شمٕم٤ممم، وًمٙمٜمّ ُمـ اهلل

هذا و .املذم سمٞم٤مٟمف قمغم وضمف آطمت سم٠مَس  الرات اًمٕمرب، وموؾم٤مئٖم٤مً سم٤مًمٜمٔمر إمم حم٤موَ 
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 "اًمت٠مويؾ ُمًٚمؽ" :ي٘م٤مل ًمف ،ًمٚمٕمقام ُمراقم٤مةً ريـ اظمت٤مروه ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٠مظّم  ُمًٚمؽ يمثػمٍ 

 .(1)واوح٦م ٦مٟمٗمٞمً ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م وضمقهٍ  ثػمةٍ يم ًمقن أي٦م سمقضمقهٍ وّ ١مء اًمٕمٚمامء يوه١مٓ

ؼ ٦م طم٘مّ ضمٚمّ إرسمٕم٦م اًمٜمٗمٞم٦ًم سمِمٝم٤مدات اًمٕمٚمامء إ هَ اًمقضمق اإلُم٤ممُ  ُم٤م سملّم  سمٕمد

 ٓ يٗمنَّ  ف٠مٟمّ سمُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م  ٢ممج٤معٍ سمصم٧ٌم " :٤مب اهلدی وىم٤ملُمٜمٝم٩م أصح

ػ وهذه هل ـمري٘م٦م اًمًٚمَ  ،م اًمٌح٨م قمـ ُمٕمٜم٤مهف جي٥م اإليامن سمف، وحیرُ ، وأٟمّ "آؾمتقاء"

 .(2)اًمّم٤محللم

 ٟم٤م اإلُم٤مم حمٛمددقمـ ؾمٞمّ  "٦ميمت٤مب اًمًٜمّ "روی اإلُم٤مم أسمق ىم٤مؾمؿ اًمالًمٙمالئل ذم 

ر ٤مينٌسمـ احلًـ اًمِمٞم ريض اهلل شمٕم٤ممم -ؿ دٟم٤م اإلُم٤مم إقمٔمه٥م احلٜمٗمل شمٚمٛمٞمذ ؾمٞمّ اعمذ حمرِّ

اعمٖمرب قمغم اإليامن سم٤مًم٘مرآن ٝمؿ ُمـ اعمنمق إمم اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمّ ": ىم٤مل -قمٜمٝمام

ذم  -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-طم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مءت اه٤م اًمث٘م٤مت قمـ رؾمقل اهلل وسم٤مٕ

 يم٤من قمٚمٞمف قماّم  جوم٘مد ظمر  ؿمٞمئ٤مً ُمـ ذًمؽـ ومّن ومٛمَ  ،وٓ شمٗمًػمٍ  ُمـ همػم شمِمٌٞمفٍ  صٗم٦م اًمرّب 

وًمٙمـ  ،واهّنؿ ل يّمٗمقا ول يٗمنِّ وم٢م ٪ق اجلامقم٦مرَ ووم٤م -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ٌل اًمٜمّ 

 .(4) قمـ اًمت٠مويؾ ذم حمؾ اًميورة :أي ،(3)٦م صمّؿ ؾمٙمتقاآُمٜمقا سمام ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ 

                                                

 .88-83، صـ"اًمرؾم٤مًم٦م"ذم هذه : اٟمٔمر( 1)

 .115-111، صـ"اًمرؾم٤مًم٦م"ذم هذه : اٟمٔمر( 2)

وؾمٜم٦م  ؾمٞم٤مق ُم٤م دل ُمـ يمت٤مب اهلل ، "ذح أصقل إقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م"ذم : أي( 3)

 .سمتٍمف 3/432، 740:ر ،ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف 

 .116، صـ"اًمرؾم٤مًم٦م"ذم هذه : ٟمٔمرا( 4)
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ًِّ  والَل  اإلُم٤ممُ  ُم٤م أسمرزٕمدوسم ئٚملم سم٠مّن هلل شمٕم٤ممم ُمٙم٤مٟم٤ًم ٛم٦م اًم٘م٤ماحلِمقي٦م واعمج

ًِّ أسم ،ٝم٦مً وضمًاًم وضم ًِّ ٤مًملم ًمٗمُ ٛم٦م إيمّ ٤من اًمٗمتٜم٦م اًمداهٞم٦م ًمٚمقه٤مسمٞم٦م اعمج ٛم٦م اخلٌث٤مء ْمٚم٦م اعمج

 ٪اب اًمٌقوم٤مزموقمٌد اًمٜمقّ  (2)"اًمٍميح إيْم٤مح احلّؼ "و (1)"ذم ساط ُمًت٘مٞمؿ"ح سمام ّس 

ٕمقد اعمٙم٤من واجلٝم٦م واجلٚمقس واًمّم وزقمٛمقا يمقنَ  ،نوم٢مهّنؿ هذوا أؿمّد اهلذي٤م

 .وسقح اًم٘مدّ ٦م ذم ؿم٠من اًمًٌّ ٕمٞمقب اجلًامٟمٞمّ اًمه٤م ُمـ وآؾمت٘مرار قمغم اًمٕمرش وهمػم

ًِّ  والَل  اإلُم٤مُم  يمِمػ ُم٤م سمٕمدو ًّ  ٛم٦م أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ص٤مقم٘م٦مً اًمقه٤مسمٞم٦م اعمج امء ُمـ اًم

 ٌلّم وشم ،وشمدطمض آرائٝمؿ ،ٌٝمؿ ذم آُم٤مهلؿوختٞمّ  ،ٝمؿد وضمقهَ تًقِّ ًم لم ومخًلم رضسم٦مً سمٛمئتَ 

أصح٤مب  ُمٜمٝم٩ُم  ،يف وٓ ُمـ ظمٚمٗمفي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يدَ  اًمٍميح اًمذي ٓ احلّؼ  سم٠منّ 

ًِّ واًمٗمرىم٦م اًمْم٤مًمّ  ،اهلدی ومح٥ًم ويمام هؿ خم٤مًمٗمقن  ،ٛم٦م قم٤مدًمقن قمـ احلّؼ ٦م اًمقه٤مسمٞم٦م اعمج

 ،٦م واجلامقم٦مػ اًمّم٤مًمح ومجٝمقر إئٛم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜمّ ٦م خم٤مًمٗمقن ًمٚمًٚمَ جلٛمٞمع أهؾ اًمًٜمّ 

 ،ؼ اًمٜمٔمردىمّ يو ،ٛمٕمـ اًمٗمٙمريو ،مامهلا ٘مف اإلُم٤ممُ طم٘مّ  ع ُم٤مًمَ ٓم٤ميٟمّم٤مف اإل ٕملمٟمٔمر سمـ ٛمَ وم

ًِّ  يٕمٚمؿ أنّ و ،اهلامم ُم٤م أودقمف اإلُم٤ممُ  احلّؼ  أنّ  ذقمـيو ،ـ ٟمٗمًفقمٕمدل يو  ٦مٛماًمقه٤مسمٞم٦م اعمج

اًمٕمٜمٞمد  يأدطمض ريو ،يح اخل٤مًمصاًمٍّم  ٦م احلّؼ سمح٘مٞمّ جيزم و ،وواللٍ  سيٍح  ذم سم٤مـمؾٍ 

اعم٤ٌمريم٦م وشمٗم٤مؾمػمه٤م أي٤مت  قمٚمقم ٤مً واومراً ُمـطمٔمّ  سمذًمؽ ٞمٜم٤ملوم ،٧م اًمْم٤مل اًمٕم٤مـمؾاعمتٕمٜمّ 

 ،أصقهل٤م اًم٤ٌمهرة اًمزاهرة وومرةو ،وشمقوٞمح٤مهت٤م اًمٌٝمٞمج٦م اًمٙمثػمةإطم٤مدي٨م ُمـ و ،اجلٚمٞمٚم٦م

                                                

، اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ذم سمٞم٤من ـمريؼ اًمًٚمقك، اًمٗمّمؾ إّول اهلداي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم سمٞم٤من "ساط ُمًت٘مٞمؿ"( 1)

 .104أىم٤ًمم اًمٗمٙمر، صـ

، اًمٗمّمؾ إّول ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م،اًمٌح٨م اًمث٤مين، اًمٗم٤مئدة "اًمٍميح إيْم٤مح احلّؼ "ذم : أي( 2)

 . ٧٧إومم، صـ



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

07 

اإلُم٤مم  ٦م قمغم أنّ اًمداًمّ و٦م اًمقاومرة ُمـ اًمٕمٚمقم اجلٛمّ  ٤مهوهمػم احلدي٨م واًمٙمالم طمقل رضم٤مل

٨م ذم قمٚمقم إطم٤مدي ٦مً ظم٤مّص و ،ذم اًمٕمٚمقم وأداب قمٔمٞمؿٌ  وؿم٠منٌ  رطمٞم٥ٌم  أمحد رو٤م ًمف سم٤معٌ 

 .ٚم٦م إظمریٚمٞميمٕمٌف ذم اًمٕمٚمقم اجل يمٕمٚمقّ  ،واًمتٗم٤مؾمػم وأصقل احلدي٨م ورضم٤مًمف

 ُمٜمٞمعٌ  ُمٗمٞمدٌ  هذا اًمٙمت٤مب اجلٚمٞمؾ اًمِم٠من اًم٤ٌمهر اًمؼمه٤من أٟمٞمٌؼ  اًم٘مقل أنّ  خمتٍمو

ٖم٦م إمم أن يؽمضمؿ إمم اًمٚم   ٦مً ويم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م اًمِمديدة ُم٤مؾّم  ،ٖم٦م إردي٦مُمقوققمف ذم اًمٚم  

وارث قمٚمقم أقمغم احلية  ة أنّ سمقاقم٨م اًمٗمرح واعمّن  ُمـو ،فٟمٗمٕمُ  ٕمؿّ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمّمٞمح٦م ًمٞم

٘ملم، ؾمٜمد واعمحّدصملم رأس اًمٕمٚمامء اعمح٘مّ  ءيٕم٦م، ُمرضمع اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مومْمٞمٚم٦م شم٤مج اًمنّم 

إزهري ؿمٕمر اهذه احل٤مضم٦م  يحمٛمد أظمؽم رو٤م اًم٘م٤مدر ٞمخُم٦م اعمٗمتل اًمِم٘ملم اًمٕمالّ اعمدىمّ 

ٖم٦م د يم٤من ضمديرًا سمف ًمٜمٌقهمف ذم اًمٚم  وىم ،ری ٕداء هذا اًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مومع اعمثٛمِ وشمّمدّ  ،٦ماعم٤مؾّم 

ِم٦م اًمٕمجٞم٦ٌم ذم إردي٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم وأداب اًمٕمرسمٞم٦م يمؼماقمتف اًمٗم٤مئ٘م٦م اعمدهِ 

اًمرائج٦م يم٤محلدي٨م واًمتٗمًػم وأصقل احلدي٨م ورضم٤مًمف واًمٗم٘مف وأصقًمف واًمٙمالم 

 ل شمّن ٛم٦م اًمثٛمٞمٜم٦م وومت٤مواه اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمٌٝمٞمج٦م اًمتٗم٤مشمف اًم٘مٞمّ ُم١مًمَّ   ذًمؽقمغم يمام يدّل  ،وهمػمه٤م

 .اًمٜم٤مفمريـ وشمٕمج٥م اًمدارؾملم

يٕم٦م ذم إُمالء شمٕمري٥م هذا اًمٙمت٤مب قمغم إخ اًمٗم٤موؾ شم٤مج اًمنّم  ظمذ ومْمٞمٚم٦مُ أًم٘مد 

وجيٚمق  ،سمام يروق اًمٜمقافمر ويرهػ اًمٌّم٤مئر ضم٤مءٟم٤می تّ طم ي،حمٛمد قم٤مؿمؼ طمًلم اًمٙمِمٛمػم

 .يمامًمف ذم اًمٕمٚمقم وأدابُمـ  ذًمؽو ،٤مإلُمالء واًمتٕمري٥مسمف سمٞمٛمٞمٜمف ٓ ف ظمٓمّ اًمٕم٘مقل يم٠مٟمّ 

ًمٙمـ ومْمٞمٚم٦م  ،سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمتٕمري٥م ؾمٝمٌؾ  ًمٞمػ اًمٙمت٤مب أُمرٌ ٠مشم ومم٤م ٓ خیٗمك أنّ 

٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ٟمحق مخس وقمنميـ يٕم٦م ىم٤مم سمتٕمري٥م اًمٙمت٤مب وأُمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف اهل٤مُمّ شم٤مج اًمنّم 

ٕم٦م اًمٙمت٥م ّٕٟمف ٓ ي٘مدر ًمْمٕمػ يمريٛمتٞمف قمغم ُمراضَم  ٪قمٚمٞمف صٕم٥ٌم  ف أُمرٌ ُمع أٟمّ  ،صٗمح٦م
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ًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ،دراؾمتٝم٤م سمٕمٞمٜمف وؾمامقمٝم٤م ُمـ أذٟمفسملم  ويمؿ ُمـ ومرٍق  ،ودراؾمتٝم٤م سمٜمٗمًف

 ٠مُمر ٟمٗمًفسم ،ووقمٞم٤ًم يم٤مُمالً  ،طمٗمٔم٤ًم سم٤مرزاً و ،وقمٚماًم سم٤مهراً  ،وومٙمرًا ص٤مئ٤ٌمً  ،صم٤مىم٤ٌمً  رزىمف ذهٜم٤مً 

ُمـ  اًمٙمت٤مب اًمٗمالين ٠من يتغمسمووقمٞمف  ،ٗمٔمفطم ٥موٟم٘مّ  ،ووومقر قمٚمٛمف ،ًمٜمٝم٤مي٦م اؾمتحْم٤مره

ًمًٚمٞمٛم٦م اًمّم٤مئ٦ٌم اًمث٤مىم٦ٌم سمٕمد ؾمامقمٝم٤م ٞمٗم٦م اىمرحیتف اًمٚمٓم صمّؿ أوم٤مو٧ْم  ،٦ماعمقاوع اًمٗمالٟمٞمّ 

 ئواًممًم ،اًمٖم٤مًمٞم٦م اًميوي٦م واجلقاهر ،٤ٌمهره٦م اًماخل٤مّص  واًمدرر ،سم٢مُمالء اعمٕم٤مين اًمقاومرة

ٓمر سم٤ٌمًمف اًم٘م٤مري ٓ خی ی أنّ طمتّ  ،ف أومٝم٤مم اًمٙمرامٌّ حتو ،يمام ي٘متْمٞمف اعم٘م٤مم ،٦ماعمٙمٜمقٟم٦م اهل٤مُمّ 

ـ تل خیتص اه٤م ُمَ قاهٌف شمٕم٤ممم اًمهذا ُمـ أقمٔمؿ ُموُماله قمغم يم٤مشمٌف، أ ف سمٞمٛمٞمٜمف أمّ أّٟمف ظمٓمّ 

 ذم ٦مً ظم٤مّص و ،وم٢مّن يمثػمًا ُمـ ذوي اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ يٕمجزهؿ اإلقمٞم٤مء ذم ىمقاهؿ ٪يِم٤مء

يٕم٦م ٙمـ ومْمٞمٚم٦م شم٤مج اًمنّم ًم ،أسمّم٤مرهؿ وأٟمٔم٤مرهؿ قمـ أداء واضم٤ٌمهتؿ وأؿمٖم٤مهلؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ،يـ اعمٜمٞمػ اجلٚمٞمٚم٦ماًمدّ  ٦مدُمخلف ويمرُمف ورمحتف ورأومتف ف اهلل شمٕم٤ممم سمٗمْمٚمف وُمٜمّ ّّم تظمأ

وم٢مّٟمف  ٪دهش اًمٜمٗمقسي اًمٕم٘مقل وػّم حی سمام واضم٤ٌمشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م مم٤م ىم٤مم سمف ومٞمام ُم٣م وم٤مزدادْت 

ويًٛمع ومت٤موی رضم٤مل  ،ص اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمرام٦م ويدقمٛمٝم٤م سمٜمّمق٦م ه٤مُمّ يٛمكم سمٗمت٤موی ظم٤مّص 

ذم شم٠مًمٞمٗمف  ويًتٛمرّ  ،٦م سمٕمد ؾمامقمٝم٤م وإصالطمٝم٤مويقؿمحٝم٤م سمتقىمٞمٕم٤مشمف اهل٤مُمّ  ،اًمٗم٘مف واإلومت٤مء

اًمديمتقر اعمحؽمم  ی أنّ طمتّ  ،٘مٞم٘مف وشمدىمٞم٘مف وهتذيٌف وشمٜم٘مٞمحفٞمده وحتي٠مٌف وشموشمٕمٚمٞم٘مف وشمٕمري

٤مس ي٘مقًمقن أّن اًمٜمّ  وقي ىم٤مل هلذا اًمٕم٤مضمز ذم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك أنّ  ظم٤من اًمرّ ٓئؼ قمكِم 

ل ٓ أزال أری وأؾمٛمع ًمٙمٜمّ  ،طمٌٞمٌت٤مه رْت يٕم٦م ىمد وٕمٗم٧م يمريٛمت٤مه وشم٠مصمّ ومْمٞمٚم٦م شم٤مج اًمنّم 

 ،ي٦م اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ واًمتٝمذي٥م واًمتٜم٘مٞمحر ذم ـمٌٕمف وٟمنمه ُمع هم٤مًتٛمّ ُميمت٤مسمف  أنّ 

﴿                  ﴾ =4: اجلٛمٕم٦م<، ﴿     

   ﴾ =39: ومّمٚم٧م<. 
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وم٢مّن رضم٤مل اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ وقم٤ٌمىمرة  ٪إيّن ٓ أريد أن أـمٜم٥م اعم٘م٤مل اهذا اًمّمدد

ـّ اًم ومْمٞمٚم٦م  سمؾ ىمد يمٜم٧م سمّمدد أنّ  ة،ٚمٞمٝمؿ هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمّم٤مدىم٦م اًم٤ٌمرزدت قموإدب سم ٗم

قم ذم اًمٕمٚم ٦مٌ وم٤مئ٘م زةٌ رسم٤م ِم٦مٌ ُمدهِ  قمجٞم٦ٌمٌ  وطمذاىم٦مٌ  سم٤مهرةٌ  يم٤مُمٚم٦مٌ  يٕم٦م ًمف سمراقم٦مٌ شم٤مج اًمنّم 

ومع شمٕمريٌف اًمٜم٤م نّ أيٜمٙمر اًمٕم٤مىمؾ اًمٕم٤مدل واًمٗم٤موؾ اًمٚمٌٞم٥م اًمٙم٤مُمؾ  ٓ ،٦مجوأداب اًمرائ

وم٤مطمٙمٛمقا سمام ؿمئتؿ ُمدطم٤ًم ومٞمف  ،٘مف اًم٘مٞمؿ اعمٜمٞمع اًمرائع أن ذم أيديٙمؿاجلٚمٞمؾ اهل٤مم وشمٕمٚمٞم

ف ومٚمٚمّ  ،٦م اًمثٜم٤مء سم٤مجلٛمٞمؾإّٟمام اعمرضمق ُمـ طميات اًم٤ًمدات اًمٕمٚمامء إضمٚمّ  ،واطمتٙمٛمقا

 .وهق وزم يمّؾ ظمػم ،احلٛمد قمغم ذًمؽ

٦م شم٤مج اًمنميٕم٦م اهذا اًمٕمٛمؾ ومْمٞمٚم هٚم٧م آٓؤوضم -ٟمف٠مؿم ؾمٌح٤مٟمف قمزّ -ضمزی اهلل 

ـ وو٤مقمػ أضمره وأضمر ُمَ  ،٘مف٘مف سم٠ميمثر مم٤م وومّ اعمٌلم قمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ووومّ  يـاًمٜم٤مومع ًمٚمدّ 

 نٟمجٚمف اًمرؿمٞمد ُمقٟٓم٤م حمٛمد قمًجد رو٤م ظم٤م ٦مً ٦م ظم٤مّص ٟمف اًمٕمٚمٛمٞمّ ١موده ذم ؿمؾم٤مقمَ 

ْم٤مقمٗم٦م، آُملم، آُملم، آُملم ُم ٤مً أوٕم٤موم يٛمػماًم٘م٤مدري وُمقٟٓم٤م حمٛمد قم٤مؿمؼ طمًلم اًمٙمِم

هلل شمٕم٤ممم وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم آًمف صٚمقات ا ،ٚملمسمج٤مه ؾمٞمّد اعمرؾَم  ،!اًمٕم٤معملم ي٤مرّب 

    .يـوأصح٤مسمف أمجٕملم إمم يقم اًمدّ 

 وقيحمٛمد ٟم٤مفمؿ قمكم اًمرّ 

 ،إؾمت٤مذ سم٤مجل٤مُمٕم٦م إذومٞم٦م ُم٤ٌمريمٗمقر

 ، اهلٜمديب -يق ،أقمٔمؿ ضمره
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 بسم اهلل الّرمحن الّرحقم

 التعريف باإلمام أمحا رضا رمحه اهلل

اّب قمـ طمٞم٤مِض اًمّديـ، طمّج٦م اهلل وىم٤مُمع اعمٌتدقملم، اًمذ (1)هق إُم٤مم اعمتٙمّٚمٛملم

ًمٚمٛم١مُمٜملم، وومخر اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، واًمٕم٤مل اعمتٌّحر، ىمدوة إٟم٤مم، شم٤مج اعمحّ٘م٘ملم، 

وؿمٛمًٝمؿ اًم٤ًمـمٕم٦م، وىمٛمرهؿ اًم٤ٌمزغ، اًمٕمالُّم٦م اإلُم٤مم أمحد رو٤م اسمـ اًمِمٞمخ اعمٗمتل ٟم٘مل 

ث، ا (2)قمكم إصقزم، , عمٗمنِّ سَمَرْيْٚمِقّي إصؾ، طمٜمٗمّل اعمذه٥م، ىم٤مدرّي اًمٓمري٘م٦م، اعمحدِّ

ـّ   .قمٌ٘مرّي اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمقاومرة ذم يمّؾ قمٚمؿ ووم

 

                                                

، وهق "طمٞم٤مة أقمغم طمية"، و"اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦ّم"، و"اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"ه اًمؽممج٦م ُمـ ىمد اًمت٘مٓمٜم٤م هذ( 1)

يـ اًمٌِٝم٤مري ُم١مًمِّػ  أّول اًمٙمت٥م ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أمحد رو٤م ًمتٚمٛمٞمذه اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ فمٗمر اًمدِّ

َوقي"  ."اًمٗمْمؾ اعمقهٌل"، وُمـ ُم٘مّدُم٦م "اجل٤مُمع اًمرَّ

ْيٚمقي اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف ٟم٘مل قمكم سمـ رو٤م قمكم سمـ يم٤مفمؿ ( 2) قمكم سمـ أقمٔمؿ ؿَم٤مْه سمـ ؾمٕم٤مدة ي٤مر إومٖم٤مين اًمؼَمَ

، أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦ّم، ُوًمد همّرة رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧ّم وأرسمٕملم وُمئتلم وأًمػ، وأظمذ (ه١٢٩٧ت)

قمـ أسمٞمف، صمّؿ أظمذ اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدري٦م قمـ اًمًٞمّد آل اًمّرؾمقل اعم٤مَرْهَرِوي، وأؾمٜمد احلدي٨م قمٜمف ؾمٜم٦م 

ُمٗمتل )س وشمًٕملم ومح٩ّم وزار وأؾمٜمد احلدي٨َم قمـ أرسمٕملم وشمًٕملم، وؾم٤موَمر ًمٚمح٩ّم ؾمٜم٦م مخ

اًمٙمالم إووح ذم شمٗمًػم ": وًمف ُمّمٜمَّٗم٤مت ُمٜمٝم٤م .اًمِمٞمخ أمحد سمـ زيٜمل دطمالن اًمِّم٤مومٕمل( ُمٙم٦م

ػم، و "وؾمٞمٚم٦م اًمٜمج٤مة"، و"أل ٟمنمح ًِّ أصقل "، و"ضمقاهر اًمٌٞم٤من ذم أهار إريم٤من"ذم اًم

ؿم٤مد ًم٘مٛمع ُم٤ٌمين اًمٗم٤ًمد شمزيمٞم٦م اإلي٘م٤من سمرّد "و "قمٛمؾ اعمقًمد واًم٘مٞم٤مم إذاىم٦م إصم٤مم عم٤مٟمٕمل"، و"اًمرَّ

 .، وهمػمه٤م"شم٘مقي٦م اإليامن

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٧/٥٥٨، ٩٦٧: ًمٕمٌد احلل اًمٜمدوي، ر "ٟمزه٦م اخلقاـمر")
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 أرسة اإلمام

 "ىمٜمده٤مر"يم٤مٟم٧م أصالً ُمـ  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-أهة اإلُم٤مم أمحد رو٤م 

ذم قمٍم اعمٖمقل، وٟم٤مل ُمٜمّم٤ٌمً ُمـ  "اهلٜمد"، ومٝم٤مضَمر سمٕمُض أضمداده إمم سمالد "إومٖم٤مٟمًت٤من"

قمـ وفمٞمٗم٦م احلٙمقُم٦م إمم اًمًٚمقك واعمج٤مهدة واًمذيمر ويمثرة  احلٙمقُم٦م، وسمٕمُْمٝمؿ رهم٥م

اًمٕم٤ٌمدة، وم٠مصٌح قمٛمٚمف ؾمٜم٦ًّم ٕوٓده، وحتّقًم٧م إهة ُمـ ُمٜمحك إُمراء إمم ُمٜمٝم٩م اًمُزّه٤مد 

واًمّمقومٞم٦ّم واًمٗم٘مراء، ويم٤من ضمّده ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم، قمٛمٚمف اإلومت٤مء واإلرؿم٤مد 

وإّن أسم٤مُه رئٞمس . وأصمٜمقا قمٚمٞمف, هؾ اهلٜمدومتتٚمٛمذ قمٚمٞمف يمثػٌم ُمـ أ, واًمتّمٜمٞمػ واًمتدريس

اعمتٙمٚمٛملم اًمِمٞمخ اعمٗمتل ٟم٘مل قمكم ظم٤من اًم٘م٤مدري أيْم٤ًم يم٤من قم٤معم٤ًم ؿمٝمػماً، وص٤مطم٥م اًمٗمت٤موى 

 ."اًمٙمالم إووح ذم شمٗمًػم ؾمقرة أل ٟمنمح": وُمٜمٝم٤م يمت٤مسمف, واًمتّم٤مٟمٞمػ اجلٚمٞمٚم٦م

 وٓدة اإلمام وكشلته

ه ١٢٧٢اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمّقال ؾمٜم٦م , اهلٜمدذم  "سَمَرْيكِم "ُوًمد اإلُم٤مم أمحد رو٤م سمٛمديٜم٦م 

ه ١٨٥٦ُمـ طمزيران ؾمٜم٦م  ١٤اعمقاومؼ  م، وٟمِم٠م ذم أهة ديٜمٞم٦ّم وسمٞمئ٦م ص٤محل٦م، ورسّم٤مه ضمد 

 -ىمّدس ّهه اًمّرمحـ-اًمٙمريؿ، إُم٤مُم اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم، اًمِمٞمخ اعمٗمتل رو٤م قمكم ظم٤من 

اهلل شمٕم٤ممم رمحف -وواًمُده اًمِمٗمٞمؼ اعمٗمتل ٟم٘مل قمكم ظم٤من اًم٘م٤مدري   (1)ه١٢٨٦اعمتقرّم 

 .ه١٢٩٧اعمتقرّم  -اًم٘مقي

                                                

هق اًمِمٞمخ رو٤م قمكم ظم٤من سمـ حمٛمد يم٤مفمؿ قمكم ظم٤من سمـ حمٛمد أقمٔمؿ اًمِم٤مه سمـ حمٛمد ؾمٕم٤مدْت ي٤مْر  (1)

، ويم٤من آسم٤مؤه قمغم  "سمرهٞمچ"٤من ُمـ ىمقم أومٖم٤من ظم٤من اه٤مُدْر، يم٤من ُمـ أضمالء قمٚمامء سمٌٚمدة سمريكم، ويم

هكم، ُوًمد ؾمٜم٦م  ، وأظمذ اًمٕمٚمقم ُمـ اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ ه١٢٢٤ُمراشم٥م اًمرومٞمٕم٦م ذم طمية ُمٚمقك اًمدِّ

;               ، ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٗم٘مف وزاهداَ يم٤مُمالً ذم ه١٢٤٥، وختّرج ؾمٜم٦م "شَمقْٟمْؽ "اًمرمحـ ذم سمٚمدة 
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 تسؿقة اإلمام

، (ه١٢٧٢) "اعمخت٤مر"ؾمّٛمل اإلُم٤مم سم٤مؾمؿ حمّٛمد، واؾمٛمف اًمت٤مرخیل وومؼ اجلّٛمؾ 

﴿: وم٘مد اؾمتخرج اإلُم٤مم ؾمٜم٦َم وٓدشمف ُمـ هذه أي٦م           

     ﴾=ه اًمٙمريؿ سمـوؾمامَّ >. ٢٢: اعمج٤مدًم٦م ، وم٤مؿمتٝمر اهذا "أمحد رو٤م"ه ضمد 

ف سمٙمٚمٛم٦م  ًَ قمٌد "آؾمؿ ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مراه٤م، صمّؿ سمٕمد ذًمؽ ًمّ٘م٥م اإلُم٤مم ٟمٗم

, سمٛمٕمٜمك اخل٤مدم واعمٛمٚمقك، وهذا يدّل قمغم همروه اًم٘مقّي إمم اًمًٞمّد اًمؼَمي "اعمّمٓمٗمك

 .صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم وسم٤مرك وؾمّٚمؿ

 ذاكرته تعّؾؿه وقّوة

أظمذ اإلُم٤مم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦ّم ُمـ اعمٜم٘مقٓت واعمٕم٘مقٓت قمـ واًمده، وأظمذ سمٕمَض 

اًمٕمٚمقم ُمـ اعمِم٤ميخ أظمريـ، طمتّك أيمٛمٚمٝم٤م ذم اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ ؿمٕم٤ٌمن اعمٕمّٔمؿ 

وىمد أمجع . ، ويم٤من اسمـ أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م، وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف َُمـ يِم٤مءه١٢٨٦ؾمٜم٦م 

يمقٟمف قمٌ٘مرّي٤ًم وشمٌدو خم٤ميؾ قمٌ٘مرّيتف هذه ُمٜمذ ص٤مه، ومٙم٤من يًتحي  قمدٌد يمٌػٌم ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم

 .يمؾَّ ُم٤م يدّرؾمف أؾمت٤مُذه قمغم اًمٗمقر، ومٞم٘مع إؾمت٤مذ ذم احلػمة وآؾمتٕمج٤مب

ذم همْمقن ؿمٝمٍر واطمٍد، وهذا مم٤م يدّل قمغم ىمّقة  "اًم٘مرآن اًمٙمريؿ"طَمٗمظ اإلُم٤مم 

ٛم١مّهالشمف اًمَقهٌٞم٦ّم، وُم٤م ذايمرشمف، وأظمذ سمٕمَض اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن قمـ أؾم٤مشمذشمف، وسمٕمَْمٝم٤م سم

ـّ , اىمتٍم قمغم ذًمؽ ومّمٜمّػ أّوَل يمت٤مب ًمف وهق , سمؾ أًّمػ اعمّمٜمَّٗم٤مت ذم يمّؾ قمٚمٍؿ ووم

                                                

ٚمف وؿمامئٚمف ٓ حیَم، ٓ ؾمٞماّم  ذم اًمزهد واًم٘مٜم٤مقم٦م وًمف شم٠مصمػم ذم اًمٙمالم، وومْم٤مئ .اًمتّمّقف; 

 (.شمٕمري٤ٌمً  ٦٤، صـ "شمذيمرة قمٚمامء اهلٜمد".)ه١٢٨٦مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م  ٢واًمتقاوع واحلٚمؿ، وشمقذّم 
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سم٤مًمّٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ّم ذم اًمٕم٤مذة ُمـ قمٛمره، صمّؿ يمت٤مسم٤مً آظمر ذم اًمث٤مًمث٦م قمنم  "ذح هداي٦م اًمٜمحق"

. ًٕمػطمتّك زاد قمدد ُمّمٜمّٗم٤مشمف قمغم ا, ُمـ قمٛمرِه، صمّؿ ل يزل يٙمت٥م ويّمٜمِّػ ُمًتٛمّراً 

وٟمٗمُس اًمٞمقم اًمذي أيمٛمؾ ومٞمف دراؾمتُف اؿمتٖمؾ ومٞمِف سمٙمت٤مسم٦م اإلومت٤مء قمـ ُم٠ًمًم٦م اًمّرو٤مقم٦م، صمّؿ 

قمروف قمغم واًمده اًمذي يم٤من ُمٗمتٞم٤ًم، ومنَّ سمِف ًمّمّح٦م اجلقاب ويمامًمِف وومّقض إًمٞمف أُمقر 

 .وم٤مؾمتٛمرَّ اإلُم٤مُم سم٤مإلومت٤مء إمم مخًلم ؾمٜم٦م شم٘مري٤ٌمً , اإلومت٤مء يمٚمَّٝم٤م

 والػـون وكبوغه فقفا تبّحُر اإلمام دم العؾوم

ل يٙمـ اإلُم٤مم قم٤معم٤ًم ذم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦ّم اًمراِئج٦ِم اعمِمتٝمرِة وم٘مط، سمؾ يم٤من ُمتٌّحراً ذم 

يمثػٍم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦ّم واًمٗمٜمقن إظمرى، أيمثر ُمـ مخس ومخًلم قِمٚماًم، يمام قمّده٤م 

 :وهل "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"اإلُم٤مم ٟمٗمًف ذم اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ 

وأصقًمف، .٥واًمتٗمًػم، .٤واًمتجقيد، .٣واًم٘مراءات، .٢ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ،.١

واًمٗم٘مف، .٩وقمٚمؿ اًمّرضم٤مل وـمٌ٘م٤مهتؿ، .٨وأصقًمف، .٧واحلدي٨م اًمنميػ، .٦

واًمٙمالم اعمحَدث ًمٚمرّد .١٣واًمٕم٘م٤مئد، .١٢وقمٚمؿ اًمٗمرائض، .١١وأصقًمف، .١١

ػَم، .١٦واًمتقاريخ، .١٥واعمٜم٤مفمرة، .١٤واًمتٗمريع،  ًِّ واًمتّمّقف، .١٧واًم

ٚمقك، .١٨  ً واًمٜمحق، .٢٢وإدب، .٢١واًمٚم ٖم٦م، .٢١وإظمالق، .١٩واًم

ف، .٢٣ واًمٗمٚمًٗم٦م .٢٨واعمٜمٓمؼ، .٢٧واًمٌٞم٤من، .٢٦واًمٌديع، .٢٥واعمٕم٤مين، .٢٤واًمٍمَّ

واجلدل .٣٢( قمٚمؿ إووم٤مق)واًمتٙمًػم .٣١واهِلٜمدؾم٦م، .٣١واحل٤ًمب، .٢٩اعمدًم٦ًَّم، 

ب،  وقمٚمؿ .٣6رسمَّٕم٤مت، واهلٞمئ٦م اجلديدة اعم.٣٥واهلٞمئ٦م، .٣٤وقمٚمؿ اجلََٗمر، .٣٣اعمٝمذَّ

وقمٚمؿ اًمتقىمٞم٧م، .٣٩واًمٚمقهم٤مرصمامت، .٣٨واحل٤ًمب اًمًتٞمٜمل، .٣٧اًمزائج٦م، 

واجلؼم واعم٘م٤مًم٦م، .٤٣واًمزجي٤مت، .٤٢وقمٚمؿ إيمر، .٤١واعمٜم٤مفمر واعمراي٤م، .٤١
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واًمٜمٔمؿ اًمٕمريب،  .٤٧واعمثٚم٨َّم اًمٙمروي، .٤٦واعمثٚم٨َّم اعمًٓمَّح، .٤٥وإرصمامـمٞم٘مل، .٤٤

واًمٜمثر اًمٗم٤مرد، .٥1واًمٜمثر اًمٕمريب، .٥0ٔمؿ اهلٜمدي، واًمٜم.٤٩واًمٜمٔمؿ اًمٗم٤مرد، .٤٨

خ، .٥3واًمٜمثر اهلٜمدي ، .٥2  .(1)وظمّط اًمٜمًتٕمٚمٞمؼ.٥٤وظمّط اًمٜمًَّ

واؾمتخرج سمٕمُض اعمحّ٘م٘ملم ذم قمٍمٟم٤م هذا قمدَد قمٚمقُمف ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ُمئ٦َم قمٚمٍؿ، 

إمم ويٙمٗمل ًمٚمّدًٓم٦م قمغم شمٌّحره ذم هذه اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن شمآًمٞمٗمُف اًمِم٤مهدة اًمتل وصَؾ قمدُده٤م 

إًمػ شم٘مري٤ٌمً سم٤مًمٚم ٖم٤مت اًمٕمديدة ُمـ اًمٕمرسمٞم٦ّم واًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم وُمٕمٔمٛمٝم٤م سم٤مٕوردّي٦م٪ ّٕن أهمٚمٌٝم٤م 

وم٠مضم٤مب , ذم ضمقاب ؾم١مال ؾم٤مئٍؾ، ومٚماّم يم٤مٟم٧م ًمٖم٦ُم أهؾ اهلٜمد وأؾمئٚمتٝمؿ سم٤مًمٚم ٖم٦م إردوّي٦م

قمٜمٝم٤م اإلُم٤مم سمٚمٖم٦م اًم١ًمال ٟمٗمًٝم٤م٪ إذ هٙمذا يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف، وَُمـ يريد اعمزيد ومٚمػمضمع إمم 

الم رؤوف  "زم اعمٜمتثرة ذم آصم٤مر جمّدد اًمراسمٕم٦م قمنمةاًمم" ًّ خ قمامد قمٌد اًم ًمٚمديمتقر اعم١مرِّ

 .اًمٌٖمدادي طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم

 مذدهب اإلمام

, يم٤من اإلُم٤مم أمحد رو٤م ُمـ اًمٕمٚمامء اًمّّمقومٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م ىم٤مدري اًمٓمري٘م٦م

مجٞمع اعمذاه٥م  طمٜمٗمّل اعمذه٥م ُمـ طمٞم٨م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ويم٤من ُم٤مهراً طم٤مذىم٤ًم ٟم٤مفمرًا ذم

( ه١٣٢٤) "اجلقد احلٚمُق ذم أريم٤من اًمقوقء"اإلؾمالُمٞم٦ّم، واًمّدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ رؾم٤مًمتف 

صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف -وًمإلُم٤مم ؾمٜمٌد ُمتّّمٌؾ إمم ؾمٞمّدٟم٤م رؾمقل اهلل . اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦ّم

                                                

 .ُمٚمّخّم٤مً  ٥٨، ٥٧، ٥٥-٥٣، اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، صـ"اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سمّٙم٦م واعمديٜم٦م"( 1)
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 "عمديٜم٦ماإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سمّٙم٦م وا"ذم مجٞمع اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦ّم اعمذيمقرة ذم  -وؾمّٚمؿ

 .وم٢مهّن٤م ضمديرة سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م, (1)(ه١٣٢٤)

 

 البقعة واخلالفة

ذم طمية اًمًٞمّد  (2)"َُم٤مَرْهَره"ىمري٦َم ه ١٢٩٥طمي اإلُم٤مم ُمع أسمٞمف اًمٙمريؿ ؾمٜم٦م 

جمٛمع اًمٓمريَ٘ملم وُمرضمع اًمٗمريَ٘ملم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕمروم٤مء إـم٤مهر، ُمٚمِحؼ إص٤مهمر سم٤مٕيم٤مسمر، 

ُمدي- (3)َرِويؾمٞمّدٟم٤م اًمِمٞمخ اًمِم٤مه آل اًمّرؾمقل اعم٤مَرهْ  ى اًمنَّ ٪ -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٤مًمرِّ

ومام أن وىمع ٟمٔمر ؿمٞمِخف قمغم اإلُم٤مم واوَمؼ قمغم إقمٓم٤مئف , ٕظمذ اًمٓمري٘م٦م واإلضم٤مزات ُمٜمف

ظمالوم٤مً عم٤م يم٤من اعمٕمت٤مد ذم طميشمف، وذًمؽ عم٤م ٓطَمٔمف , اًمٓمري٘م٦م سمدون اًمتحّري وآُمتح٤من

وم٤مإلُم٤مم سم٤مَيع قمغم يده  ,ؾمٕمدُمـ شم٤ٌمؿمػم اًمٗمْمؾ واًمّمالح ذم ضمٌلِم إُم٤مُمٜم٤م إهمر إ

                                                

 .٥٣ٟمٞم٦م، صـ، اًمٜمًخ٦م اًمث٤م"اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"( 1)

 ."ُأشَمرسَمرديس"سم٢مىمٚمٞمؿ  "إيت٤م"حت٧م حم٤مومٔم٦م  "قمكم ضَمره"، ىمري٥م ُمـ "اهلٜمد"ىمري٦م ُمـ ىُمرى : "ُم٤مَرْهَره" (2)

هق  اًمِمٞمخ اًمٕم٤مل اًمٙمٌػم آل اًمّرؾمقل سمـ آل سمريم٤مت سمـ محزة سمـ آل حمٛمد احلًٞمٜمل اًمٌِٚمٖمراُمل، صمّؿ ( 3)

، وؾم٤موَمر ًمٚمٕمٚمؿ وم٘مرأ يمت٥م "َرْهَرهُم٤م"ـاعم٤مَرْهَرِوي، أطمد إوم٤موؾ اعمِمٝمقريـ، ُوًمد وٟمِم٠م سم

اًمدرؾمٞم٦م قمغم ُمقٟٓم٤م ٟمقر سمـ أٟمقار اًمٚمٙمٜمقي، وقمغم اًمِمٞمخ ٟمٞم٤مز أمحد اًمَنَهٜمدي، وقمغم همػممه٤م، 

ف اًمًٞمّد آل أمحد،  صمّؿ أؾمٜمد احلدي٨م قمـ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ وزم اهلل اًمدهٚمقي، وَٓزم قمٛمَّ

ُمٝم٤مسم٤ًم رومٞمع اًم٘مدر، سم٤مرقم٤ًم ذم احلدي٨م  وأظمذ قمٜمف اًمٓمري٘م٦م وأؾمٜمد احلدي٨م قمٜمف، يم٤من ؿمٞمخ٤ًم ضمٚمٞمالً 

وشمقرّم ًمًٌع قمنمة ظمٚمقن ُمـ حمّرم ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم وُمئتلم وأًمػ . واًمتّمّقف واًمٓم٥م

 (.٧/٦، "ٟمزه٦م اخلقاـمر")       .، ومُدومـ ذم ُم٘مؼمة أؾمالومف"ُم٤مَرْهَرهْ "ـسم
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اًمنميٗم٦م ذم اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدرّي٦م، وٟم٤مل ُمٜمف اإلضم٤مزَة واخلالوم٦م ذم ؾمالؾمؾ إوًمٞم٤مء يمّٚمٝم٤م، وذم 

احلدي٨م واًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن مجٞمٕم٤مً، ويم٤من اًمِمٞمخ آل اًمّرؾمقل ُمـ يم٤ٌمر شمالُمذة اًمِمٞمخ قمٌد 

هٚمقي  .ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم مجٞمٕم٤مً سمؼميم٤مهتؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م, (1)اًمٕمزيز اًمدِّ

 قوخه وأشاتذتهص

اعمدرؾم٦م إُومم ًمؽمسمٞمتف وشمٕمّٚمٛمف يم٤مٟم٧م قمغم يد أسمٞمف وضمّده اًمٚمَذيـ يم٤مٟم٤م قم٤معملَم 

يمٌػَميـ ووم٤موَٚملم ضمٚمٞمَٚملم، وم٘مد سمذٓ ىمّم٤مرى ضمٝمدمه٤م ذم شمث٘مٞمٗمف وإسمراز حم٤مؾمٜمف 

إظمالىمٞم٦ّم وىمدراشمف اإلسمداقمٞم٦م، طمٞم٨م شمٗمت٘م٧ْم ىمرحیتُف، وأصمٛمرت ضمٝمقُدمه٤م، ومٚمؿ يؽمك أوم٘م٤ًم 

ؾ شمٓمّٚمع إمم يمؾِّ أومٍؼ ضمديد، وإو٤موم٦ًم إمم ه١مٓء اؾمتٗم٤مد ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أوم٤مق، سم

وه٤م أٟم٤م أذيمر أؾمامء ُمِم٤ميخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًمذيـ أظمذ ُمٜمٝمؿ ذم , واعمِم٤ميخ اًمٙم٤ٌمر

 :احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن اعمختٚمٗم٦م

 .ضمّده إجمد إُم٤مم اًمٕمٚمامء واًمّم٤محللم اعمٗمتل اًمِمٞمخ رو٤م قمكم ظم٤من إومٖم٤مين -١

 .ؿمٞمخف ذم اًمٓمري٘م٦م، اًمِمٞمخ اًمًٞمّد اًمِم٤مه آل اًمّرؾمقل إمحدي اعم٤مَرْهَرِوي -٢

 .واًمده اًمٙمريؿ رئٞمس اعمتٙمّٚمٛملم اًمِمٞمخ اعمٗمتل ٟم٘مل قمكم ظم٤من اًم٘م٤مدري -٣

 .(1)طمٗمٞمد ؿمٞمخف اًمِمٞمخ اًمًٞمّد اًمِم٤مه أسمق احلًلم أمحد اًمٜمقري -٤

                                                

هٚمقي اهلٜمدي هق اًمِم٤مه  (1) اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل، قمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمِم٤مه وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمدِّ

;         اًمتحٗم٦م اإلصمٜم٤م"وم٤مرد ُمٓمٌقع، و "سمًت٤من اعمحّدصملم": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه1239اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

ومتح "و ،"ّه اًمِمٝم٤مدشَملم"ذم اًمرّد قمغم اًمرواومض ذم جمّٚمد ُمٓمٌقع سم٤مهلٜمد وم٤مرد، و "قمنمي٦م ;

 (.٥/472،"هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                  .ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن "اًمٕمزيز
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 .(2)اإلُم٤مم اًمِمٞمخ اًمًٞمّد أمحد سمـ زيٜمل دطمالن اًمِم٤مومٕمل اعمّٙمل -٥

 .(1)ُمٗمتل احلٜمٗمٞم٦ّم سمٛمّٙم٦م اعمحٛمٞم٦ّم اًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ هاج اعمّٙمل -٦

                                                

ـ سمـ آل اًمّرؾمقل سمـ آل اًمؼميم٤مت سمـ محزة اعم٤مَرْهَروي، ( 1) ًَ اًمٕم٤مل اًمّم٤مًمح أسمق احلًلم سمـ فمٝمقر طَم

، وأظمذ "ُم٤مَرْهَره"، يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء اًمّّمقومٞم٦م، ُوًمد وٟمِم٠م سمـ(ه١٣٢٤ت)اعمِمٝمقر سم٠ممحد اًمٜم قري 

ـ احلدي٨َم واًمٓمري٘م٦َم قمـ ضمّده اًمًٞمّد آل اًمّرؾمقل، وأظمذ اعمًٚمًؾ سم٤مّٕوًمٞم٦م قمـ اًمِمٞمخ  ًَ أمحد طَم

ر حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ  ُمٞم٤مـمل قمـ اًمِمٞمخ اعمٕمٛمَّ اعمرادآسم٤مدي قمـ اًمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد اًمدَّ

ؿمٞمدي قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم زيـ اًمّديـ زيمرّي٤م سمـ حمّٛمد  ر أيب اخلػم سمـ قمٛمقس اًمرَّ اًمِمٞمخ اعمٕمٛمَّ

اًمٜمقر ": إٟمّم٤مري، وهق ؾمٜمٌد قم٤مٍل ضمّدًا، وًمف ُمّمٜمَّٗم٤مت يمثػمة ذم اًمٗمروع وإصقل، ُمٜمٝم٤م

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٨/١٧، ١١: ، ر"ٟمزه٦م اخلقاـمر".    )"واًمٌَٝم٤مء ذم أؾم٤مٟمٞمد احلدي٨م وؾمالؾمؾ إوًمٞم٤مء

هق اًمِمٞمخ أمحد سمـ اًمًٞمّد زيٜمل دطمالن اعمٗمتل ورئٞمس اًمٕمٚمامء وؿمٞمخ اخلٓم٤ٌمء اًمِم٤مومٕمل اعمّٙمل ( 2)

ٟمج٤مة أيب  أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه1304شمقذّم سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة ذم حمّرم ُمـ ؾمٜم٦م 

شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم خمتٍم "ُمٓمٌقع، و "شم٤مريخ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مجلداول اعمروٞم٦ّم"، و"ـم٤مًم٥م

ظمالص٦م اًمٙمالم ذم سمٞم٤من "ذم أداب، و "طم٤مؿمٞم٦م قمغم ُمتـ اًمًٛمرىمٜمدي٦م"، و"ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٤مسمديـ

الم إمم وىمتٜم٤م هذا سم٤مًمتامم ًّ ٜمٞم٦م "، و"أُمراء اًمٌٚمد احلرام ُمـ زُمـ اًمٜمٌّل قمٚمٞمف اًم ًَّ ذم اًمرّد اًمدرر اًم

رؾم٤مًم٦م ذم ومْم٤مئؾ اًمّّمالة قمغم اًمٜمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف "، و"رؾم٤مًم٦م آؾمتٕم٤مرات"، و"قمغم اًمقه٤مسمٞم٦م

ومتح اجلقاد "، و"ذح إضمروُمٞم٦ّم"ذم جمّٚمَديـ، و "اًمًػمة اًمٜمٌّقي٦م وأصم٤مر اعمحّٛمدي٦م"، و"وؾمّٚمؿ

خلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وأهؾ اًمٗمتح اعمٌلم ذم ومْم٤مئؾ ا"، و"اعمٜم٤ّمن ذح اًمٕم٘مٞمدة اعمًاّمة سمـٗمٞمض اًمّرمحـ

ُمٜمٝمؾ "ًمٚمًٞمقـمل، و "إًمٗمٞم٦م"ذم ذح  "اًمٗمقائد اًمزيٜمٞم٦ّم"ذم جمّٚمد، و "اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهريـ

 ."اًمٜمٍم ذم أطمٙم٤مم صالة اًمٕمٍم"ذم قمٚمؿ اًم٘مراآت، و "اًمٕمٓمِم٤من قمغم ومتح اًمّرمحـ

 (.158، ٥/157، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")
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 .(2)اًمِمٞمخ طمًلم سمـ ص٤مًمح مَجؾ اًمٚمَّٞمؾ اعمّٙمل -٧

 .(3)اًمِمٞمخ اًمٕمالُّم٦م قمٌد اًمٕمكم اًمّراُْمٗمقري. ٨

                                                

٤م وُمٗمنه٤م وراوهي٤م، وؿمٞمخ قمٚمامئٝم٤م، واسمـ هق قمٌد اًمرمحـ هاج ُمٗمتل ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م اًمٌٝمٞم٦م، وداقمٞمٝم( 1)

أطمد إضمالئٝم٤م (. ه1314ت )ؿمٞمخٝمؿ، اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمناج اسمـ قمٌد اًمرمحـ احلٜمٗمل اعمٙمل 

اعمِم٤ميخ اًمٕمٔم٤مم، اعمتّمدريـ إلوم٤مدة اًمٕمٚمؿ واإلومت٤مء واًمتدريس سم٤معمًجد احلرام، وًمد سمٛمٙم٦م اعمنموم٦م 

جٞمد ويمثػمًا ُمـ اعمتقن، وأيم٥م قمغم يم٥ًم ذم ؾمٜم٦م شمًع وأرسمٕملم وُمئتلم وأًمػ، وطمٗمظ اًم٘مرآن اعم

اًمٕمٚمقم وحتّمٞمٚمٝم٤م واضمتٝمد ول يزل ذم اضمتٝم٤مد ذم حتّمٞمؾ اًمٗمروع وإصقل طمتك طم٤مز ُمٜمٝم٤م هم٤مي٦م 

وأظمذ قمـ . اًمًقل وص٤مر أوطمد قمٚمامء هذا اًمٕمٍم، ووم٘مٝم٤مئف وأدسم٤مئف وؿمٕمرائف شمٗمٜمّـ ذم قمٚمقُمف

ف، وًمف إضم٤مزة ُمـ واًمده اعمذيمقر وهق سمِم٠مٟم قاوٟمقهوأصمٜمقا قمٚمٞمف . ُمٗمتل اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمًٞمد أمحد دطمالن

شمقضمف ؿمٞمخف  ; ; يروي قمـ اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمالين ص٤مطم٥م صم٧ٌم ىمٓمػ اًمثٛمر، وقمـ همػمه وعم٤م

أٟم٤مسمف ذم ُمٜمّم٥م اًمٗمتقى وم٘م٤مم سمف أطمًـ ىمٞم٤مم إمم قمـ ىمٗمؾ ؿمٞمخف إمم اًمٌٚمد ملسو هيلع هللا ىلص مج٤مل ًمزي٤مرة اًمٜمٌل 

 .يػ قمٌد اهللاحلرام، وعم٤م ُم٤مت ؿمٞمخف اعمذيمقر وٓه ُمٜمّم٥م اإلومت٤مء، أُمػم ُمٙم٦م اًمنم

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٢٤٤، ٢٤٣، صـ263: ، ر"ٟمنم اًمٜمقر"خمتٍم ُمـ يمت٤مب )

اًمًٞمّد طمًلم مَجؾ اًمٚمَّٞمؾ سمـ ص٤مًمح سمـ ؾم٤مل، اًمِم٤مومٕمل اعمّٙمل اخلٓمٞم٥م، اإلُم٤مم سم٤معمًجد احلرام، ( 2)

، وٟمِم٠م اه٤م، وأظمذ اًمِٕمٚمؿ قمـ أوم٤موؾ أهٚمٝم٤م، وًم٨ٌم ومٞمف إمم أن شمقذّم "ُمّٙم٦م اعمنّموم٦م"ُوًمد سمـ

 .٦م، وُدومـ ذم اعمٕمالة قمٚمٞمف رمح٦م اعمقممسمٛمٙمّ ه ١٣١٥

هر"اعمختٍم ُمـ يمت٤مب )  (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ١٧٧، صـ١٦٩: ، ر"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

أطمد إوم٤موؾ اعمِمٝمقريـ ( ه١٣١٣ت), اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ اًمٕمالُّم٦م قمٌد اًمٕمكم احلٜمٗمل اًمّراُمٗمقري (3)

ذ قمٜمف يمثػٌم ُمـ ذم اعمٜمٓمؼ واحلٙمٛم٦م وؾم٤مئر اًمٗمٜمقن اًمّري٤موٞم٦م، دّرس وأوم٤مد ُمّدَة قمٛمره، وأظم

 ."اًم٘مقل اعمًٚمَّؿ" اًمٕمٚمامء، ُمٜمٝمؿ اًم٘م٤ميض قمٌد احلّؼ سمـ حمٛمد أقمٔمؿ اًمٙم٤مسمكم ص٤مطم٥م

 (.٨/٢٧٤، ٢٦١: ، ر"ٟمزه٦م اخلقاـمر")
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ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم، . (1)اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ ُمرزا همالم ىم٤مدر سَمٞمؽ. ٩

 .ٚملم قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف أومْمؾ اًمّّمالة واًمتًٚمٞمؿوقمٜم٤ّم اهؿ آُملم، سمج٤مه ؾمٞمّد اعمرؾَم 

 بعض تالمذته وادجازين مـه

ويمام يم٤من إُم٤مُمٜم٤م جمٛمٕم٤مً ومّٕم٤مًٓ ذم اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ، وم٠مًمَّػ ُم٤م ي٘م٤مرب أًمػ 

قم٤مة،  صمقن واًمد  ُم١مًمَّػ، يمذًمؽ يم٤من ُمدرؾم٦ًم ىم٤مئٛم٦ًم سمذاهت٤م، ختّرج ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدِّ

                                                

وٓدة اًمِمٞمخ ُمرزا همالم ىم٤مدر ": يمت٥م طمٗمٞمد ؿم٘مٞمؼ اًمِمٞمخ احلٙمٞمؿ ُِمرزا همالم ىم٤مدر سمٞمؽ ذم ُم٘م٤مًمتف( 1)

، "ضُمٝمقائل شمقًمف"سمٛمٜمٓم٘م٦م  "ًمٙمٜم١م"م ذم ١٨٢٧ُيقًمِٞمُق  ٢٥اعمّم٤مِدف /ه١٢٤٣حمّرم  ١سَمٞمؽ 

ـ سَمٞمؽ ُمـ ًمٙمٜم١م إمم سمٚمدة سَمَرْيكم، وأقمٓمل ًم٘م٥م  ًَ  "سَمٞمؽ"و "ُِمرزا"اٟمت٘مؾ واًمده احلٙمٞمؿ ُمرزا طَم

الـملم اعمٖمقًمٞم٦ّم، ومٌٝمذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم شمٙمت٥م ُمع أؾمامء أيم٤مسمرٟم٤م يمٚمٛم٦م  ًّ  ."سَمٞمؽ"و "ُِمرزا"ُمـ اًم

إمم ؾمٞمّدٟم٤م قمٛمر  -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف-وؾمٚمًٚم٦م ٟمًٌٜم٤م يتّّمؾ سم٤مًمِمٞمخ ظمقاضمف قمٌٞمد اهلل أطمرار 

;  يم٤من ُِمرزا همالم ىم٤مدر سَمٞمؽ. "اًمٗم٤مروىمل": اًمٗم٤مروق ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف٪ ومٚمذًمؽ ي٘م٤مل ُٕهشمٜم٤م

يدّرس اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦ّم سمدون ُم٘م٤مسمؾ، ويم٤من حیي اًمٓمالّب قمٜمده ًمٚمّدرس ذم قمٞم٤مدشمف، ًمٙمـ يم٤من  ;

ّؿ أشمك وىم٧ٌم أّس ومٞمِف قمغم أظمذ درس اإلُم٤مَم أمحد رو٤م ذم سمٞمتف، صم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-يدّرُس 

-شمقذّم . أٟم٤م شمٚمٛمٞمذ َُمِٚمؽ ُمٚمقك اًمِٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ: قمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م، وي٘مقل سم٤مومتخ٤مر "اهلداي٦م"

وقي ذم  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم دومؽم "ذم ُمديٜم٦م سَمَرْيكم، ويمت٥م واًمدي اعم٤مضمد ُمرزا حمٛمد ضم٤من سَمٞمؽ اًمرَّ

ُمـ  ٩١م ذم ١٩١٧أيمتقسمر  ١٨ّم٤مِدف اعم/ه١٣٣٦حمّرم احلرام  ١شم٤مريخ ووم٤مشمف  "أؿمٕم٤مره

 >.اٟمتٝمك يمالم اًمِمٞمخ ُمرزا قمٌد اًمقطمٞمد سَمٞمؽ. =قمٛمره

 (.ه١٤١٨/م١٩٨٨، سمريكم ذيػ، قمدد طمزيران "ؾُمٜمّل دٟمٞم٤م"اعمجّٚم٦م اًمِمٝمري٦م )
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رون اجل٤مُمع "ص٤مطم٥م - (1)ٕمٚمامء اًمِمٞمخ فمٗمر اًمّديـ اًمٌِٝم٤مريوىمد رشم٥ّم ُمٚمُؽ اًم. واعمٗمٙمِّ

وقي ومٝمرَس شمالُمذة اإلُم٤مم، وذًمؽ ل  -شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم أمحد رو٤م واعمج٤مز ُمٜمف (2)،"اًمرَّ

ي٘متٍم قمغم اًمٓمالّب ومح٥ًم، سمؾ اًمٕمٚمامء أيْم٤مً اًمّذيـ اؾمتٗم٤مدوا ُمـ اإلُم٤مم، يمام اًمِمٞمخ 

                                                

حمّرم  ١٤حمّٛمد فمٗمر اًمّديـ اًم٘م٤مدري اسمـ اعمٚمؽ اعمٜمٌم حمّٛمد قمٌد اًمرّزاق سمـ يمراُم٧ْم قَمكِم، ُوًمد  (1)

سم٠مطمد أىم٤مًمٞمؿ اهلٜمد  "قمٔمٞمؿ آسم٤مد"، "سمتٜم٦م" ُمقوع رؾمقْل وُمقْر َُمٞمجَره، ذمه ١٣١٣احلرام 

أظمذ اًمٕمٚمقم إمم ُمتقؾّمٓم٤مت اًمٙمت٥م قمـ اًمِمٞمخ ُمقٟٓم٤م سمدر . "سَمتْٜم٦َم"سمـ( ه١٣٨٢ت) "اًمٌِٝم٤مر"

ث  صملم اًمًٞمّد ُمقٟٓم٤م ويص أمحد اعمحدِّ اًمّديـ أذف، وسمٕمد ذًمؽ أظمذ اًمٕمٚمقم قمـ ؿمٞمخ اعمحدِّ

قريت   ً ، وأظمذ اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدري٦م قمـ أقمغم احلية إُم٤مم أهؾ ه١٣١٧ إمم -ىمّدس ّهه-اًم

ْيٚمقي، وىمرأ قمٚمٞمف  اًمًٜم٦ّم، جمدد اًمّديـ واعمّٚم٦م ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري اًمؼميم٤ميت اًمؼَمَ

 .ُمـ أّوهلام إمم آظمرمه٤م "صحٞمح ُمًٚمؿ"و "صحٞمح اًمٌخ٤مري"

ًٚمقل قمغم ُمٜمِٙمر قمٚمؿ احل٤ًمم اعم"، و"فمٗمر اًمّديـ اجلٞمّد": ًمف ُمّمٜمَّٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م

، "إيمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم"، و"ضمقاهر اًمٌٞم٤من ذم شمرمج٦م اخلػمات احِل٤ًمن"، و"اًمّرؾمقل

وقي"، و"طمٞم٤مة أقمغم طمية"و ;                     ذم  "صحٞمح اًمٌِٝم٤مري"اعمٕمروف سمـ "اجل٤مُمع اًمرَّ

ٞم٘م٤مت اإلُم٤مم أمحد سم٢مذاف اإلدارة ًمتح٘مه ١٤١١ "ُمٕم٤مرف رو٤م"اعمجّٚم٦م اًمًٜمقّي٦م ) .ؾمٌٕم٦م أضمزاء; 

ِٝم٤مريُمٚمِؽ اًمٕمٚمامء ُمقٟٓم٤م "رو٤م سمٙمراشمٌم، اًمٕمدد اعمٛمت٤مز سم٤مؾمؿ   ٢٣٣-٢٢٧، صـ"فمٗمر اًمّديـ اًٌم

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً 

وقي"( 2) ِٝم٤مري : "صحٞمح اًمٌِٝم٤مري"اعمٕمروف سمـ "اجل٤مُمع اًمرَّ ، مجع (ه١٣٨٢ت)ًمٚمِمٞمخ فمٗمر اًمّديـ اًٌم

 (.٣١١، ٣١٥، ٢٩٩، صـ"أقمغم طمية شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء".      )ومٞمف إطم٤مدي٨م اعمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمذه٥م احلٜمٗمل
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قمٚمؿ اجلََٗمر، واًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ  اؾمتٗم٤مد ُمٜمف ذم (1)قمٌد اًمّرمحـ سمـ أمحد اًمّده٤من اعمّٙمل

، وطمي اًمِمٞمخ اًمًٞمّد طمًلم اسمـ اًمًٞمّد قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمز (2)إومٜمدي اًمِّم٤مُمل

وأىم٤مم اه٤م أرسمٕم٦َم قمنَم ؿمٝمراً، ومتٚمّ٘مك قمٚمَؿ اجلََٗمر وقمٚمَؿ إووم٤مق وقمٚمَؿ  "سَمَرْيكم"سمٚمدَة  (3)اعمدين

                                                

قمٌد اًمّرمحـ اسمـ اعمرطمقم اًمٕمالُّم٦م أمحد اًمدّه٤من سمـ أؾمٕمد احلٜمٗمل اعمّٙمل اًمٕم٤مل اًمٕمالُّم٦م، ُوًمد سمٛمّٙم٦م ( 1)

وٟمِم٠م اه٤م، وطمٗمظ اًم٘مرآن اعمجٞمد وضمّقده، وصغّم سمف اًمؽماويح سم٤معمًجد ه 1283اعمنّموم٦م ؾمٜم٦م 

رمح٦م اهلل اًمٙمػماٟمقي اهلٜمدي ذم اًمٜمحق احلرام، وذع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم، وم٘مرأ قمغم اًمِمٞمخ 

واًمتقطمٞمد واًمٗم٘مف وأصقًمف واًمتٗمًػم واحلدي٨م واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من وهمػم ذًمؽ، وطمي درَس 

، وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ طمية ٟمقر اًمٌِِم٤موري، "اًمؽمُمذي"اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد اًمداهمًت٤مين ذم 

ؿ اًمٓمٚم٦ٌم اه٤م ومٚم٨ٌم ومٞمٝم٤م وَٓزُمف ُمالزُم٦ًم يمٌػمة، وشمقفّمػ سمٛمدرؾم٦م اًمِمٞمخ رمح٦م اهلل اعمذيمقر ًمٞمٕمٚمّ 

سمْمَع ؾمٜملم، وىم٤مم سم٤مًمقفمٞمٗم٦م أطمًـ ىمٞم٤مم، وٟمت٩م قمغم يده يمثػٌم ُمـ اًمتالُمذة، صمّؿ ضُمٕمؾ ُمـ مجٚم٦م 

اًمٕمٚمامء اعمقفّمٗملم اعمدّرؾملم سم٤معمًجد احلرام ُمـ ـمرف أُمػم ُمّٙم٦م اًمنميػ طمًلم، ومتّمّدر 

فم٤مئػ اعمتٕمّٚم٘م٦م ًمٚمتدريس سمف وقمرو٧ْم قمٚمٞمف ٟمٞم٤مسم٦ُم اًم٘م٤ميض سم٤معمحٙمٛم٦م اًمنمقمٞم٦ّم وهمػمه٤م ُمـ اًمق

ـٌ ص٤مطم٥م شمقاُوع ومخقل، ُمٜمٗمرٌد قمـ اًمٜم٤ّمس ٓ يرهم٥م خم٤مًمٓمتَٝمؿ  سم٤محلٙمقُم٦م، وهق ص٤مًمٌح دّي

 .ه1337يمثػمًا، شمقذّم ًمٞمٚم٦َم اًم٧ًٌم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 

هر"ختٍم ُمـ يمت٤مب اعم)  (.ُمٚمت٘مٓم٤مً ٢٤٢، ٢٤١، صـ"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 2)

يم٤من يدّرس ذم اعمًجد اًمٜمٌّقي , طمًلم اسمـ اًمًٞمّد قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمز اعمدين اًمِمٞمخ اًمًٞمّد( 3)

٘مقل يم٤مجلَٗمر وقمٚمؿ اًمٗمٚمؽ اًمنميػ، ويم٤من ص٤مطم٥َم يمامٍل وشم٘مقى وورع، ُم٤مهرًا ذم اعمٜم٘مقل واعمٕم

اهلٜمد، وُمٙم٨م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد رو٤م أيمثر  "سَمَرْيكم"واهلٞمئ٦م واًمتقىمٞم٧م واًمتٙمًػم، ؾم٤موَمر إمم ُمديٜم٦م 

 .واجلَٗمر قمغم اخلّمقص, واًمتٙمًػم, ُمـ ؾمٜم٦م، وأظمذ ُمٜمف قمٚمَؿ إووم٤مق
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سم٤مًمٚم ٖم٦م  "ًػم ذم قمٚمؿ اًمتٙمًػمأـم٤مي٥م اإليم"اًمتٙمًػم، وصٜمّػ ًمف اإلُم٤مُم رؾم٤مًم٦م ُمًاّمة سمـ

 .وًمٜمذيمر أن سمٕمض أؾمامء اًمذيـ اؾمتٗم٤مدوا ُمـ اإلُم٤مم ُمـ اًمٕمرب صمّؿ اًمٕمجؿ .اًمٕمرسمٞم٦ّم

 بعض أخذين عـه من العرب

حمّدث اعمٖمرب اًمِمٞمخ اًمًٞمّد حمّٛمد قمٌد احلّل اسمـ اًمِمٞمخ اًمٙمٌػم اًمًٞمّد قمٌد  -١

 .(1)اًمٙمٌػم اًمِٙمت٤ّمين احلًٜمل اإلدريز اًمٗم٤مد اعم٤مًمٙمل

 .(2)ُمٗمتل احلٜمٗمٞم٦ّم سمٛمّٙم٦م اعمحٛمٞم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح يمامل اعمّٙمل احلٜمٗمل -٢

                                                

 (.٥٨، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")

وهق : اإلدريز، اعمٕمروف سمٕمٌد احلل اًمِٙمت٤ّمينحمٛمد قمٌد احلل سمـ قمٌد اًمٙمٌػم اسمـ حمٛمد احلًٜمل ( 1)

وطم٩ّم، ومتٕمّرف إمم رضم٤مل (. ه1382ت) "وم٤مس"ُوًمد وشمٕمّٚمؿ سمـ. قم٤مل سم٤محلدي٨م ورضم٤مًمف، ُمٖمريب

اًمٗم٘مف واحلدي٨م ذم ُمٍم واحلج٤مز واًمِّم٤مم واجلزائر وشمقٟمس واًم٘مػموان، وقم٤مد سم٠ممح٤مل ُمـ 

ٛم٧م سمٕمد ؾمٜمقات ُمـ ويم٤من مّج٤مقم٦ًم ًمٚمٙمت٥م، ذظمرت ُمٙمتٌتف سم٤مًمٜمٗم٤مئس، وُو . اعمخٓمقـم٤مت

ومرأي٧ُم قمغم يمثػٍم ُمٜمٝم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت سمخّٓمف ذم , اؾمت٘مالل اعمٖمرب إمم ظمزاٟم٦م اًمٙمت٥م اًمٕم٤مُّم٦م ذم اًمّرسم٤مط

، "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس": ًمف شمآًمٞمػ ُمٜمٝم٤م. شمرمج٦م سمٕمض ُمّمٜمّٗمٞمٝم٤م أو اًمتٜمٌٞمف إمم ومقائد ومٞمٝم٤م

;             : وًمف يمت٥م أظمرى ُمٜمٝم٤م. جمّٚمديـ "اًمؽماشمٞم٥م اإلداري٦م"رؾم٤مًم٦م، و "اظمتّم٤مر اًمِمامئؾ"و

اًمّرمح٦م "ذم دار اًمٙمت٥م، و "صمالصمٞم٤مت اًمٌخ٤مري"، و"اًمٙمامل اعمتالزم وآؾمتدٓٓت اًمٕمقازم"; 

ًم٤ًمن احلّج٦م اًمؼُمه٤مٟمٞم٦م ذم اًمّذّب قمـ ؿمٕم٤مئر اًمٓمري٘م٦م "، و"اعمرؾَمٚم٦م ذم ؿم٠من طمدي٨م اًمًٌَٛمٚم٦م

ؾمٞم٤مؾمتف، صدراً  ويم٤من قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ اٟمحراف قمـ اجل٤مدة ذم. ذم اًمتّمّقف "إمحدي٦م اًمِٙمت٤ّمٟمٞم٦م

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ١٨٨، ٦/١٨٧، "إقمالم") .ٖمرب وُمرضمٕم٤ًم ًمٚمٛمًتنمىملم ظم٤مّص٦مً ُمـ صدور اعم

ص٤مًمح سمـ صّديؼ سمـ قمٌد اًمّرمحـ يمامل احلٜمٗمل، اعمدّرس سم٤معمًجد احلرام، ُوًمد سمٛمّٙم٦م اعمنّموم٦م ذم ( 2)

وضمّقده  "اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"ؿمٝمر رسمٞمع إّول ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلّم وُمئتلم وأًمػ، واه٤م ٟمِم٠م وطمٗمظ 
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 .(1)أُملم ُمٙمت٦ٌم احلرم اعمّٙمل اًمٕمالُّم٦م اجلٚمٞمؾ اًمًٞمّد إؾمامقمٞمؾ سمـ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل احلٜمٗمل -3

                                                

وصغّم سمف اًمؽماويح ذم اعمًجد احلرام، وطمٗمظ سمٕمْم٤ًم ُمـ اعمتقن، صمّؿ ذع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ومجّد 

واضمتٝمد ودأب، وم٘مرأ ذم اسمتداء اًمٓمٚم٥م قمغم واًمده، صمّؿ َٓزم اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر ظمقىمػم 

طم٤مؿمٞمتف ًمٚمٛمحّ٘مؼ اسمـ ُمع  "اًمدّر اعمخت٤مر": احلٜمٗمل، ومتٗمّ٘مف قمٚمٞمف، وىمرأ قمٚمٞمف قمدَة يمت٥م ذم اًمٗم٘مف، ُمٜمٝم٤م

قم٤مسمديـ ، وىمرأ قمغم اًمًٞمّد أمحد دطمالن ذم اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م، وأضم٤مزه سم٤ًمئر 

ُمروّي٤مشمف، وىمرأ قمغم اًمًٞمّد قمٛمر اًمِّم٤مُمل اًمٌ٘م٤مقمل صمّؿ اعمّٙمل ذم اًمٜمحق واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واًمٕمروض 

دّرس سم٤معمًجد , وم٤مدة وًمٚمٗمتقىوهمػمه٤م واٟمتٗمع سمف، وعم٤م شمٗمّقق ذم اًمٕمٚمؿ وسمرع وشمّمّدر ًمٚمتدريس واإل

هر"اعمختٍم ُمـ يمت٤مب .           )ه1332شمقذّم قم٤مم . احلرام  (.219، صـ"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

، شمتٚمٛمذ قمٜمد اًمِمٞمخ قمٌد (ه١٣٢٩ت)إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمًٞمّد ظمٚمٞمؾ طم٤مومظ يمت٥م احلرم اعمّٙمل  اًمًٞمّد( 1)

اعمج٤مز ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من احلّؼ اعمٝم٤مضمر إًمف آسم٤مدي، يم٤من ُمـ أضمّٚم٦م قمٚمامء احلرم اًمنميػ، و

إمم اهلٜمد ًمزي٤مرة اًمِمٞمخ اعمجّدد اإلُم٤مم أمحد  -ه١٣٢٨ذم ؾمٜم٦م -، وىمد ؾم٤موَمر -قمٚمٞمف رمح٦م اًمّرمحـ-

 (.١١٤، صـ"شم٤مريخ اًمدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"، و٣٥، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")     .رو٤م
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 .(1)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد ُمّمٓمٗمك سمـ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل احلٜمٗمل -4

 .(2)اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمُٙمردي اعمّٙمل -5

 .(3)ريد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمُٙمردي اعمّٙملاًمِمٞمخ قمٌد اهلل وم -6

                                                

يػ إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ أُمٞمٜم٤مً هق اًمنميػ ُمّمٓمٗمك سمـ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل إومٜمدي ويم٤من أظمقه اًمٙمٌػم اًمنم( 1)

هؾ قمٜمديمؿ رء ُمـ هزُم٦م واؾمتٗم٤مد : وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد رو٤م, اؾمتج٤مز ؿمتك, قمغم يمت٥م احلرم اعمّٙمل

، ويم٤من حی٥ّم ه١٣٢٣ذم ؾمٗمره إمم احلرُملم اًمنميٗملم ذم ؾمٜم٦م  -ىمّدس ّهه-ُمـ اًمِمٞمخ أمحد رو٤م 

ىمّدس -        ُم٤مم أمحد رو٤م اإلُم٤مم أمحد رو٤م طم٤ًٌّم ؿمديدًا يمام حی٥ّم أظمقه اًمٙمٌػم، وعم٤ّم طمي اإل

وسمٞمّض رؾم٤مًم٦َم اإلُم٤مم أمحد , وضمّد ذم شمٕمٔمٞمٛمف وراطمتف وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف, ُمّٙم٦م اعمٕمٔمٛم٦م ىم٤مُم٤م سمخدُمتف  -ّهه

وُمّرًة يم٤من , ٪ ّٕٟمف يم٤من مجٞمَؾ اخلط"يمٗمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مهؿ ذم أطمٙم٤مم ىمرـم٤مس اًمدراهؿ"رو٤م اعمًامة سمـ

وهؿ يم٤مٟمقا يتٙمّٚمٛمقن ذم قمٚمقم , ٦م اعمٙمّرُم٦مقمٜمد اإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم جمٚمٍس ُمـ جم٤مًمس قمٚمامء ُمٙمّ 

وضم٤مء سمامء زُمزم، وذب ! ٟمٕمؿ ي٤م ؾمٞمّدي: ضمؼمائٞمؾ؟ ومٗمٝمؿ اًمنميػ ُمّمٓمٗمك اخلٚمٞمؾ، وىم٤مل

صمّؿ ظمٓمٞم٦ًم , أّوًٓ إضم٤مزًة ؿمٗمقي٦مً  -ىمّدس ّهه-وأضم٤مزه اإلُم٤مم أمحد رو٤م , اإلُم٤مم أمحد رو٤م ُمـ زُمزم

ؾ ، وشمقذّم ؾمٜم٦م "٤مزات اًمّروقي٦م عمٌجؾ ُمّٙم٦م اًمٌٝمٞم٦ّماإلضم": وـمٌع ذم سمٚمدة سمريكم اعمًّٛمك, سمًٜمده اعمٗمّمَّ

 (.شمٕمري٤ٌمً  ُمٚمت٘مٓم٤مً  121-119، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")     .ه١٣٣٩

 .٦٧، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذيمره ذم ( 2)

اؾمتج٤مز واًمده ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم احلدي٨م , هق اًمِمٞمخ قمٌد اهلل ومريد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙمردي( 3)

واسمٜمف اًمّم٤مًمح قمٌد اهلل ومريد ذم  -ىمدس هه-ًمٗم٘مف وأضم٤مزه اإلُم٤مم أمحد رو٤م واًمتٗمًػم وا

احلدي٨م واًمتٗمًػم واًمٗم٘مف واًمٕمٚمقم اًمٙمثػمة، وطملم أضم٤مز اإلُم٤مم أمحد رو٤م قمٌد اهلل ومريد يم٤من 

وًمٙمـ اًمٜمج٤مسم٦م فم٤مهرة قمٚمٞمِف ُمـ صٖمره، ويم٤من ذيمٞم٤ًم ومٓمِٜم٤مً وًمذًمؽ طمٗمظ ُمتقَن قمنمة يمت٥م , صٖمػماً 
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اسمـ أظمل اإلُم٤مم اًمِمٝمػم ؾمٞمّدٟم٤م  (1)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد قمٌد اهلل سمـ صدىم٦م َزيٜمل دطمالن -7

 .أمحد سمـ زيٜمل دطمالن اعمّٙمل اًمِّم٤مومٕمل

 .(2)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد حمٛمد سمـ قمثامن دطمالن اعمّٙمل اًمِّم٤مومٕمل -8

 .(3) اًمِمٞمخ اًمًٞمّد طمًلم سمـ صدىم٦م دطمالن اعمّٙمل اًمِم٤مومٕمل -9

 .(4)اًمِمٞمخ أؾمٕمد سمـ أمحد اًمدّه٤من اعمّٙمل احلٜمٗمل -10

                                                

اإلضم٤مزة ذم اًمّمٖمر ُمٕمتؼمة ٌوُم٘مٌقًم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء واًمّمٚمح٤مء وأُمره٤م ؿم٤مئع هذا وإنَّ , ذم صٖمره

 (.شمٕمري٤ٌمً  68، ٦٧، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")               .وذائع

قمٌد اهلل سمـ صدىم٦م سمـ زيٜمل دطمالن، اًمِّم٤مومٕمل اعمّٙمل اًمٕم٤مل اًمٗمٚمٙمل، ُوًمد سمٛمّٙم٦م اعمٕمٔمّٛم٦م، ذم صمامن ( 1)

وٟمِم٠م اه٤م وطمٗمظ اًم٘مرآن اعمجٞمد، وصغّم سمف ذم اًمؽماويح وصغّم سمف . أو شمًع وصمامٟملم وُمئتلم وأًمػ

ُمرارًا سم٤معمًجد احلرام، وطمٗمظ يمثػمًا ُمـ اعمتقن، واؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ وضمّد ذم اًمٓمٚم٥م، وم٘مرأ قمغم 

وَٓزُمف وىمرأ , اًمٕمٚمامء إقمالم، ُمٜمٝمؿ ظم٤مًمف قمٛمر ؿمٓم٤م، وظم٤مًمف سمٙمري ؿمٓم٤م، وُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞم٦م قم٤مسمد

قمدة يمت٥م ذم مجٚم٦م ومٜمقن، ودّرس وأوم٤مد وهق اسمـ أظمل أمحد  قمٚمٞمف يمثػمًا ُمـ اًمٕمٚمقم، وىمرأ

هر"اعمختٍم ُمـ يمت٤مب .      )ه١٣٦٣وشمقذّم ؾمٜم٦م . دطمالن  (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٢٩٤، صـ"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

 .٨٤، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذيمره ذم ( 2)

 .تفل ٟمٕمثر قمغم شمرمج( 3)

، ه1280ٜمٗمل اعمّٙمل، ُوًمد سمٛمّٙم٦م اعمنّموم٦م ؾمٜم٦م اًمِمٞمخ أؾمٕمد سمـ اًمٕمالُّم٦م أمحد سمـ أؾمٕمد اًمدّه٤من، احل( 4)

ُمع يمامل اًمتجقيد، وصغّم سمف اًمؽماويح  "اًم٘مرآن اعمجٞمد"، وطمٗمظ (ه13٣٨ت)وٟمِم٠م اه٤م 

سم٤معمًجد احلرام ُمرارًا وشمٙمرارًا، وضمّد واؿمتٝمر ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم، وم٘مرأ قمغم مجٚم٦م ُمـ اعمِم٤ميخ 

ٞمخ رمح٦م اهلل اًمٙمػماٟمقي اهلٜمدي، واًمٕمالُّم٦م اًمٕمالُّم٦م اجلٚمٞمؾ اًمِم: اًمِٕمٔم٤مم قمٚمامء اًمٌٚمد احلرام، ُمٜمٝمؿ

قمٌد احلٛمٞمد اًمداهمًت٤مين اًمنمواين، وطمية ٟمقر حمٛمد اًمٌِِم٤موري احلٜمٗمل، وىمرأ قمغم إؾمامقمٞمؾ 
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 .(1)اًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ سمـ أمحد اًمدّه٤من اعمّٙمل احلٜمٗمل -11

 .اًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ إومٜمدي اًمِّم٤مُمل -12

 .اًمِمٞمخ اًمًٞمّد طمًلم اسمـ اًمًٞمّد قمٌد اًم٘م٤مدر إدمهل اًمٓمراسمٚمز اعمدين -13

 .(1)ٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمز اعمديناًمِمٞمخ اًمًٞمّد إسمراهٞمؿ اسمـ اًمًٞمّد قم -١4

                                                

وأظمذ قمٜمف ظمٚمٌؼ يمثػٌم واٟمتٗمع سمف مجٌع همٗمػم، ووفّمٗمف أُمػم , ٟمّقاب ذم اعمٜمٓمؼ واًمتّمّقف وهمػممه٤م

اًمنّمقمٞم٦ّم،  ;     ; ُم٘م٤مُمٞم٦م ذم ومّمؾ اًم٘مْم٤مي٤مُمّٙم٦م اعمنّموم٦م اًمنميػ طمًلم سمـ قمكم ُم٤ًمقمد اًم٘م٤مئؿ 

، "جمٚمس اًمتٕمزيرات اًمنمقمٞم٦ّم"وضمٕمٚمف ؿمٞمخ٤ًم قمغم أهؾ ُمدرؾم٦م اًمًٚمٞمامٟمٞم٦ّم، وصػّمه قمْمقًا سمـ

وقمرض قمٚمٞمف ُمّرًة ٟمٞم٤مسم٦َم اًم٘مْم٤مء سم٤معمحٙمٛم٦م اًمنمقمٞم٦ّم، وم٤مقمتذر ول ي٘مٌٚمٝم٤م، وأىم٤مُمف رئٞم٤ًًم قمغم هٞمئ٦م 

 .سم٤مًمٌٚمد إُملم "جمٚمس شمدىمٞم٘م٤مت أُمقر اعمٓمّقوملم"

هر"اعمختٍم ُمـ يمت٤مب )  (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ١٢٩، صـ"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

هق قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٕمالُّم٦م أمحد دّه٤من سمـ أؾمٕمد سمـ أمحد ، احلٜمٗمل اعمّٙمل، اًمٕم٤مل اًمٕمالُّم٦م، ُوًمد ( 1)

سمٛمّٙم٦م اعمنّموم٦م ذم ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وُمئتلم وأًمػ، واه٤م ٟمِم٠م ذم طمٗمظ وصالح ودي٤مٟم٦م، وطمٗمظ 

وم٘مرأ قمغم , ه، وصغّم سمف اًمؽماويح سم٤معمًجد احلرام، وذع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقماًم٘مرآن اعمجٞمد وضمّقد

اًمِمٞمخ رمح٦م اهلل اًمٙمػماٟمقي ذم اًمٜمحق، واًمتقطمٞمد، واًمٗم٘مف، وأصقًمف، واًمتٗمًػم، واحلدي٨م، 

واعمٕم٤مين، واًمٌٞم٤من، واهلٜمدؾم٦م، واحل٤ًمب، وهمػمه٤م، وشمّمّدر ًمٚمتدريس واإلوم٤مدة واٟمتٗمع سمف 

ػ سمٛمدرؾم٦م اًمِمٞمخ رمح٦م اهلل اعمذيمقر وهل اعمدرؾم٦م يمثػمون، وختّرج سمف أوم٤موؾ، وشمقفمّ 

اًمّمقًمتٞم٦م، وقمرو٧م قمٚمٞمف ٟمٞم٤مسم٦م اًم٘م٤ميض سم٤معمحٙمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمقفم٤مئػ اعمتٕمّٚم٘م٦م 

سم٤محلٙمقُم٦م ُمـ ـمرف ذيػ ُمّٙم٦م، وشمقذّم ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم وصمالصمٛمئ٦م وأًمػ وصكّم قمٚمٞمف قمٜمد 

هر"اعمختٍم ُمـ يمت٤مب )    .سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم  (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٢٤٢، ٢٤١، صـ"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ
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 .(2)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد أسمق طمًلم حمّٛمد سمـ قمٌد اًمّرمحـ اعمرزوىمل احلٜمٗمل -١5

 .(3)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد سمٙمر رومٞمع اعمّٙمل -١6

اًمِمٞمخ اًمًٞمّد ُم٠مُمقن اًمؼِمّي إرزٟمج٤مين صمّؿ اعمدين -١7
(4). 

ٓئؾ اًمٕمالُّم٦م اًمِمٝمػم اًمً -١8  .(5)ٞمّد حمٛمد اعمٖمريباًمِمٞمخ اًمًٞمّد حمّٛمد ؾمٕمٞمد اسمـ ؿمٞمخ اًمّد

                                                

اًمِمٞمخ اًمًٞمّد إسمراهٞمؿ اسمـ اًمًٞمّد قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمز اعمدين، يم٤من قم٤معم٤ًم شم٘مٞم٤ًم زاهداً، وقمٜمدُم٤م طمي اإلُم٤مم ( 1)

ل يٚمتؼ سمف ًمٙمقٟمف ُم٤ًمومرًا ظم٤مرج اًمٌٚمد، ومٕمٜمدُم٤م رضمع وؾمٛمع ومْمؾ ه ١٣٢٤أمحد رو٤م اعمديٜم٦م اًمٓمٞم٦ٌّم قم٤مم 

٤موَمر إمم اهلٜمد اإلُم٤مم ويمامًمف ذم اًمٕمٚمقم واًمتّمّقف ، وسم٘مل ؾمت٦ّم أؿمٝمر قمٜمد ه١٣٢٥، اؿمت٤مق إمم زي٤مرشمف وم

ٚمقك ًّ  (.شمٕمري٤ٌمً  ٧٩، صـ "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")        .اإلُم٤مم اًمؼَمَْيٚمقي، وأظمذ ُمٜمف اًمٕمٚمقم واًم

اًمًٞمّد حمٛمد اعمرزوىمل اعمٙمٜمّك سم٠ميب طمًلم اًمٕم٤مل إدي٥م اسمـ قمٌد اًمّرمحـ سمـ حمجقب احلٜمٗمل اعمّٙمل ( 2)

، ىمدم واًمُده ُمّٙم٦م ُمـ ُمٍم ذم ٟمٞمػ وؾمتلّم وُمئتلم وأًمػ، وضم٤مَور اه٤م، وـمٚم٥م (ه١٣٦٥ت)

اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمالُّم٦م اًمًٞمّد حمٛمد طمًلم اًمٙمتٌل اًمٙمٌػم، وشمزّوج اه٤م ُمـ اسمٜم٦م اسمٜمِف اًمٕم٤مل اًمٗم٤موؾ 

حمٛمد، وأُّمٝم٤م اسمٜم٦م ُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٛمّٙم٦م اًمٕم٤مرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمًٞمّد أمحد اعمرزوىمل، ويم٤مٟم٧م وٓدشمف 

سمٛمّٙم٦م اعمنّموم٦م، واضمتٝمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ٓ ؾمٞماّم اًمٗم٘مف، ومالَزم ُمٗمتل ُمّٙم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح يمامل، وىمرأ 

قمغم اًمِمٞمخ طم٤مومظ قمٌد اهلل اهلٜمدي، وقمغم ؿمٞمخٜم٤م اجلٚمٞمؾ اًمِمٞمخ قمٌد احلّؼ اهلٜمدي اإلهلآسم٤مدي صمّؿ 

ْيٚمقي، اؾمتج٤مزه اعمّٙمل، وأضم٤مزه إضم٤مزًة قم٤مُّم٦ًم، وعم٤م ىمدم ُمّٙم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُّم٦م أمحد رو٤م ظم٤من اًمؼَمَ 

وم٠مضم٤مزه سم٤ًمئر ُمروّي٤مشمف وُم١مًمَّٗم٤مشمف، وضمٚمس ًمٚمتدريس سم٤معمًجد احلرام، وُوزّم ٟمٞم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء سم٤معمحٙمٛم٦م 

هر"اعمختٍم ُمـ يمت٤مب )  .اًمنمقمٞم٦ّم  (.٤١٣، ٤١٢، صـ٤٤٧: ، ر"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

 .٥٦، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذيمره ذم ( 3)

 .٧٩-٧٦، صـ"ةشمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمي"ذيمره ذم ( 4)

 .٢/1109، "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس"ذيمره اًمٙمت٤ّمين ذم : اًمِمٞمخ اًمًٞمّد حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد اعمٖمريب( 5)
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ث احلرم اًمِمٞمخ قمٛمر محدان اعمَحَرد اعمدين -١9  .(1)حمدِّ

 .(2)اًمِمٞمخ حمٛمد قم٤مسمد اسمـ اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ طمًلم اعمّٙمل اعم٤مًمٙمل -20

 .(3)اًمِمٞمخ حمٛمد قمكم اسمـ اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ طمًلم اعمّٙمل اعم٤مًمٙمل -21

                                                

( م١٩٤٩ -م١٨٧٥/ه١٣٦٨ -ه١٢٩٢)قمٛمر سمـ محدان اعمَحرد اًمتُقٟمز اعمّٙمل اعمدين ( 1)

رو٤م  محدُمدّرس وحمّدث، وىمد ًُمّ٘م٥م حمّدث احلرَُملم اًمنميَٗملم، يم٤من جم٤مزًا ُمـ اعمجّدد اإلُم٤مم أ

ْيٚمقي قمٚمٞمف رمح٦م اهلل اًم٘مقي، ومجع أؾم٤مٟمٞمده خمتٍمًة ذم يمت٤مسمف  ;             ذوي اًمٕمروم٤من "ظم٤من اًمؼَمَ

، وشمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ حمٛمد ي٤مؾملم اًمٗم٤مداين اعمّٙمل، ىمد أًّمػ ذم طمٞم٤مشمف "سمٌٕمض أؾم٤مٟمٞمد قمٛمر محدان; 

ذم صمالث  "انُمٓمٛمح اًمِقضمدان ذم أؾم٤مٟمٞمد اًمِمٞمخ قمٛمر محد"ومجع أطمقاًمف وأؾم٤مٟمٞمده ذم يمت٤مسمف 

 .جمّٚمدات، صمّؿ سمٕمد ذًمؽ خلّّمف ذم جمّٚمديـ

ْيٚمقي وقمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م رمحٝمؿ اهلل")  (.سمتٕمري٥م ٦١، ٢٣، صـ"اإلُم٤مم أمحد رو٤م حمّدث اًمؼَمَ

شمقزّم إومت٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م اه٤م سمٕمد أسمٞمف، وٟم٘مؿ قمٚمٞمف اًمنميػ . وم٘مٞمف، ُمـ أهؾ ُمّٙم٦م: قم٤مسمد سمـ طمًلم اعم٤مًمٙمل( 2)

وم٠مظمرضمف ُمـ ُمّٙم٦م، وم٤ًموَمر إمم اًمٞمٛمـ وُمٜمٝم٤م إمم اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب ُمتٜم٘مالً  قمقن ًمٍماطمتف ذم اًمققمظ

. وم٤مٟمٓمٚمؼ( ه1323)وقم٤مد إمم ُمّٙم٦م ُمع احلّج٤مج ُمتٜمٙمرًا، إمم أن شمقذّم اًمنّميػ قمقن , سملم إُم٤مراشمف

واؾمتٛمّر  "رؾم٤مًم٦م ذم اًمتقؾّمؾ"ًمقاًمده، و "شمقوٞمح اعمٜم٤مؾمؽ"شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم  "هداي٦م اًمٜم٤مؾمؽ"وأًّمػ 

 (.3/242ًمٚمزريمكم،  "إقمالم")           (.ه1341)شمقذّم  ذم اإلومت٤مء إمم أن

. ُوًمد وشمٕمّٚمؿ سمٛمّٙم٦م. وم٘مٞمف ٟمحقي ُمٖمريب إصؾ: حمٛمد قمكم سمـ طمًلم سمـ إسمراهٞمؿ اعم٤مًمٙمل اعمّٙمل( 3)

وىم٤مم سمرطمالت إمم أٟمدوٟمٞمًٞم٦م , ، ودّرس سم٤معمًجد احلرام1340وُوزّم إومت٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦ّم اه٤م ؾمٜم٦م 

يمت٤مسم٤ًم ُم٤م زال أيمثره٤م خمٓمقـم٤ًم قمٜمد  30ًمف زه٤مء (. ه1367)ًمٓم٤مئػ وؾمقُمٓمرة واعمالي٤م، وشمقذّم سم٤م

ومه٤م  "شمدري٥م اًمٓمّالب ذم ىمقاقمد اإلقمراب": وًمده قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اعم٤مًمٙمل سمٛمّٙم٦م، ـمٌع ُمٜمٝم٤م

ذم أصقل اًمٗم٘مف، وُمـ يمتٌف  "ومروق اًم٘مراذم"اظمتٍم سمف  "هتذي٥م اًمٗمروق"ضمزآن ذم اًمٜمحق و
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٤مر آقمتّم٤مم سمٛمٕمتٛمد يمّؾ ُمذه٥م ُمـ ُمذاه٥م اٟمتّم"و "ومت٤موى اًمٜمقازل اًمٕمٍمي٦م": اعمخٓمقـم٦م

 ."اًم٘مقاـمع اًمؼُمه٤مٟمٞم٦ّم ذم سمٞم٤من إومؽ همالم أمحد وأشم٤ٌمقمف اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦ّم"و "إئّٛم٦م إقمالم

 (.٣١٦، ٦/٣١٥، "إقمالم")
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 .(1)اعمّٙمل اعم٤مًمٙملاًمِمٞمخ حمٛمد مج٤مل اسمـ اًمِمٞمخ حمٛمد أُمػم اسمـ اًمِمٞمخ طمًلم  -22

 .اسمـ اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ أمحد أيب اخلػم ُِمرداد اعمّٙمل احلٜمٗمل (2)اًمِمٞمخ قمٌد اهلل ُِمرداد -23

، ُمـ أوٓد (3)اًمِمٞمخ طمًـ اًمٕمجٞمٛمل اعمّٙمل اسمـ اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ -٢4

 .اًمَٕمٚمؿ اًمِمٝمػم اًمٕمالُّم٦م اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ طمًلم سمـ قمكم اًمٕمجٞمٛمل اعمّٙمل

                                                

مج٤مل سمـ حمٛمد إُمػم اسمـ ُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞم٦ّم سمٛمّٙم٦م اًمٌَٝمٞم٦ّم اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ طمًلم اعم٤مًمٙمل، اًمٕم٤مل اًمٜمٌٞمف  (1)

، ٟمِم٠م اه٤م وأظمذ قمـ مج٤مقم٦ٍم ه١٢٨٥حقي اًمٜمجٞم٥م اًمٙم٤مُمؾ، ُوًمد سمٛمّٙم٦م اعمنّموم٦م ذم ؾمٜم٦م اًمٗم٤موؾ اًمٜم

ُمـ أوم٤موؾ أهٚمٝم٤م، ومجّد ذم اًمٓمٚم٥م، وَٓزم قمّٛمف اًمِمٞمخ قم٤مسمد ُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞم٦ّم، وأظمذ قمٜمف اعمٕم٘مقل 

 واعمٜم٘مقل، وَٓزم اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ قمٌد اًمقّه٤مب اًمٌني صمّؿ اعمّٙمل اًمِّم٤مومٕمل، وىمرأ قمٚمٞمف ذم اعمٕم٘مقل،

وعم٤م سمرع دّرس سم٤معمًجد احلرام، وأوم٤مد وصٜمّػ، وشمقفّمػ قمْمقاً سمدائرة جمٚمس اعمٕم٤مرف، صمّؿ قُملّم 

شمقذّم قم٤مم . أيْم٤ًم رئٞم٤ًًم سمٛمحٙمٛم٦م اًمتٕمزيرات اًمنمقمٞم٦ّم ُمـ ـمرف أُمػم ُمّٙم٦م اًمنميػ طمًلم سمـ قمكم

هر"اعمختٍم ُمـ يمت٤مب )              .سمٛمّٙم٦م اعمٙمرُم٦مه 1349  (.163، صـ"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

وم٤موؾ، ًمف قمٚمؿ سم٤مًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ، : قمٌد اهلل سمـ أمحد أيب اخلػم سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد، اسمـ ُِمرداد( 2)

ُمـ أهؾ ُمّٙم٦م، يم٤من ُمـ ظمٓم٤ٌمء اعمًجد احلرام، وُوزّم اًم٘مْم٤مء سمٛمّٙم٦م ذم قمٝمد اًمنّميػ طمًلم سمـ 

هر ذم شمراضمؿ أوم٤موؾ أ "ًمف (. ه1343)قمكم، وىمتؾ ذم واىمٕم٦م اًمٓم٤مئػ  هؾ ُمّٙم٦م ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

ٟمٔمؿ اًمّدرر "اظمتٍمه قمٌد اهلل سمـ حمٛمد هم٤مزي وؾماّمه , "ُمـ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ إمم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم

هر إحت٤مف ذوي اًمتٙمرُم٦م ذم سمٞم٤من قمدم دظمقل "، وًمف رؾم٤مًم٦م ؾماّمه٤م "ذم اظمتّم٤مر ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

 (.٤/٧١، "إقمالم")                ."اًمٓم٤مقمقن ُمّٙم٦م اعمٕمّٔمٛم٦م

ـ (ه١٣٦١ت)ٌد اًمّرمحـ اًمٕمجٞمٛمل اعمّٙمل احلٜمٗمل رمح٦م اهلل قمٚمٞمف اًمِمٞمخ طمًـ سـم قم( 3) ، اعمدّرس، اعمج٤مز ُم

ْيٚمقي وقمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م".   )اإلُم٤مم أمحد رو٤م  (.سمتٕمري٥م ٢١، صـ"اإلُم٤مم أمحد رو٤م حمّدث اًمؼَمَ
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 .(1)ؾم٤مل سمـ قَمٞمدروس اًم٤ٌمر سم٤مقَمٚمَقي احلََيُمل اعمّٙمل اًمِّم٤مومٕمل اًمِمٞمخ اًمًٞمّد -٢5

 .(2)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد قَمٚمقي سمـ طَمًـ اًمٙم٤مف سم٤مقَمَٚمقي احلََيُمل اًمِّم٤مومٕمل -٢6

 .(3)اًمًٞمّد أسمق سمٙمر سمـ ؾم٤مل اًم٤ٌمر سم٤مقَمَٚمقي احلََيُمل اعمّٙمل اًمَِم٤مومٕمل -٢7

قًمتٞم٦ّم اًمتل ، ُمدّرس سم٤معمدرؾم(4)اًمِمٞمخ حمٛمد يقؾمػ إومٖم٤مين احلٜمٗمل -٢8 ٦م اًمّمَّ

 .أؾّمًٝم٤م اًمِمٞمخ رمح٦م اهلل اًمٙمػماٟمقي اهلٜمدي

ؿمٞمدي ـمري٘م٦ًم  -٢9 اًمِمٞمخ اًمًٞمّد حمٛمد قمٛمر اسمـ اًمًٞمّد اجلٚمٞمؾ أيب سمٙمر اعمّٙمل اًمرَّ
(5). 

هٚمقي اعمّٙمل احلٜمٗمل -30 دي٘مل اًمدِّ  .(6)اًمِمٞمخ قمٌد اًمًت٤ّمر سمـ قمٌد اًمقّه٤مب اًمّمِّ

                                                

أظمذ ُمـ واًمده، , (ه١٣٢٧-١٢٩٩)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد ؾم٤مل سمـ قَمٞمدروس اًم٤ٌمر اًمَٕمَٚمقي احلََيُمل ( 1)

اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسُمَّمٞمؾ، واًمِمٞمخ ص٤مًمح سَم٤موَمْمؾ، واًمِمٞمخ قمٛمر سَم٤مضمٜمَٞمد، واًمِمٞمخ اًمًٞمّد و

ودّرس سم٤معمًجد  ،يم٤من قم٤معم٤ًم زاهدًا ورقم٤ًم، وؿُمٖمٚمف اعمحٌقب اًمتٌٚمٞمغ واًمتدريس. طمًلم احلٌٌم

ه ١٣٢٤صٗمر  ١١احلرام، وىمد شمنّمف سم٤مإلضم٤مزة ذم اًمٕمٚمقم واًمتّمّقف ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم 

 (.شمٕمري٤ٌمً  ٦١، صـ ً"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")       .ٙمّرُم٦مسمٛمّٙم٦م اعم

 .٧١، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذيمره ذم ( 2)

 (.ه١٣٨٣ -١٣١١)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد أسمق سمٙمر سمـ ؾم٤مل اًم٤ٌمر اًمِم٤مومٕمل وم٘مٞمف صقذم ( 3)

ْيٚمقي وقمٚمامء ُمّٙم٦م اعم")  (.٢٦١، ٢٥٩، صـ"ٙمّرُم٦م رمحٝمؿ اهللاإلُم٤مم أمحد رو٤م حمّدث اًمؼَمَ

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 4)

 .١١٦-١١٢، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ذيمره ذم ( 5)

هق قمٌد اًمًت٤ّمر سمـ قمٌد اًمقّه٤مب سمـ ظُمدا ي٤مْر سمـ قمٔمٞمؿ طمًلم ي٤مْر سمـ أمحد ي٤مْر اعم٤ٌمريْمَِم٤مْهِقي ( 6)

ُمقًمده وووم٤مشمف . اًمٌٙمري اًمّّمدي٘مل احلٜمٗمل اًمّدهٚمقي، أسمق اًمٗمٞمض وأسمق اإلؾمٕم٤مد، قم٤مل سم٤مًمؽماضمؿ
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 .(1)ًمِّم٤مومٕملاًمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد احلياوي اعمّٙمل ا -31

 .(2)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد طمًلم مج٤مل سمـ قمٌد اًمّرطمٞمؿ -32

  .(1)اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ طمًلم ٟم٤مرضيـ اعمّٙمل اًمِّم٤مومٕمل -33

                                                

;  ،"ومٞمض اعمٚمؽ اعمتٕم٤مزم": ًمف شمآًمٞمػ ُمٜمٝم٤م. يم٤من ُمـ اعمدّرؾملم سم٤محلرم اعمّٙمل. ه١٣٥٥ؾمٜم٦م  سمٛمّٙم٦م

ُوٓة "، و"هد اًمٜم٘مقل ذم شمراضمؿ اًمٗمحقل"، و"سم٠مسمٜم٤مء أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم واًمتقازم"و ;

ويم٤من ىمد ضمٕمؾ ُمٙمتٌتف . وهمػم ذًمؽ "ٟمثر اعمآصمر ومٞمَٛمـ أدريمتف ُمـ إيم٤مسمر"ُمّٙم٦م سمٕمد اًمٗم٤مد، و

 (.٣/٣٥٤، "إقمالم".               )ىمٌؾ ووم٤مشمف، صمّؿ ٟم٘مٚم٧م ُمع ُم١مًّمٗم٤مشمف إمم ُمٙمت٦ٌم احلرم سمٛمّٙم٦م وىمٗم٤مً 

هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌده احلياوي اًمِّم٤مومٕمل، ُوًمد سمِمٖمر إؾمٙمٜمدري٦م ذم مج٤مدى ؾمٜم٦م ( 1)

ٛم٦م وشمقـّمٜم٤م اصمٜملم ومخًلم وُمئتلم وأًمػ، وعم٤م سمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ؾمٌع ؾمٜملم ىمدم واًمُده إمم ُمّٙم٦م اعمٕمٔمّ 

وٟمِم٠م اه٤م، وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وأظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ مجٚم٦م ُمـ إقمٞم٤من، وطمياوي ٟم٦ًٌم إمم حمّؾ 

ويم٤من , سمٌٚمدة ُمٜمّمقرة ُمـ أقمامل ُمٍم، وشمًّٚمؽ ذم اًمٓمري٘م٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م قمغم اًمِمٞمخ اًمٗم٤مد صمّؿ اعمّٙمل

، "ؾ اًمٌٚمد إُملماًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم ومْم٤مئ": قم٤معم٤ًم وم٤موالً ص٤محل٤ًم ُمتقاوٕم٤ًم يم٤مشم٤ٌمً، ًمف ُمـ اًمتآًمٞمػ

، وهمػم ذًمؽ، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف "يمِمػ اًمٖمّٛم٦م"ذم ومْم٤مئؾ زُمزم، وختري٩م رواة أطم٤مدي٨م  "رؾم٤مًم٦م"و

 .سمٛمّٙم٦م ؾمٜم٦م أًمػ وصمالصمٛمئ٦م وؾمٌع وقمنميـ وُدومـ سم٤معمٕمالة

هر"اعمختٍم ُمـ يمت٤مب )  (.٨٥، ٨٤، صـ"ٟمنم اًمٜمّقر واًمزَّ

ُمع اًمنميػ قمٌد احلل ه ١٣٢٣ؾمٜم٦م هق اًمنميػ طمًلم مج٤مل سمـ قمٌد اًمّرطمٞمؿ، طمي ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م ( 2)

وضمّد ذم , يم٤من ؿم٤مسم٤ًم ص٤محل٤مً , سمـ اًمنميػ قمٌد اًمٙمٌػم اًمٗم٤مد، وشمنّمف ُمٕمف سمزي٤مرة اإلُم٤مم أمحد رو٤م

ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم واؾمتج٤مز ُمـ اإلُم٤مم ذم ؾمالؾمؾ اًمٓمري٘م٦م إوًمٞم٤مء اًمٙم٤ٌمر، وأضم٤مزه سم٤مًمٚم٤ًمن وأذن ًمف 

 .ورؾمٛمف أن يٙمت٥م ٟمًخ٦ًم سم٤مؾمٛمف ُمـ قمٜمد اًمًٞمّد اًمٙمت٤ّمين قمغم ٟمحقه

 (.شمٕمري٤ٌمً  ٥٨، ٥٧، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")
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 بعض أخذين عـه من العجم

طمّج٦م اإلؾمالم حمٛمد طم٤مُمد رو٤م ظم٤من اًمٜمجؾ إيمؼم ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من  -١

 .(2)احلٜمٗمل اًم٘م٤مدري

 .(3)ٗمك رو٤م ظم٤من اًمٜمجؾ إصٖمر ًمإلُم٤ممُمٗمتل اهلٜمد اًمِمٞمخ ُمّمٓم -٢

                                                

 . ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 1)

ه ١٢٩٢ُوًمد همّرة رسمٞمع إّول , طمّج٦م اإلؾمالم حمٛمد طم٤مُمد رو٤م اسمـ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م (2)

، وأظمذ مجٞمَع اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن قمـ واًمده اًمٙمريؿ، وأظمذ اًمٓمري٘م٦م (ه١٣٦٢ت)سمٛمديٜم٦م سَمَرْيكم 

، ويم٤من ومّمٞمح٤ًم -ٟمّقر اهلل ُمرىمده-قمـ ٟمقر اًمٕم٤مروملم اًمِمٞمخ أيب احلًلم أمحد اًمٜمقري اًم٘م٤مدرّي٦م 

اًمٗمت٤موى ": وًمف ُمّمٜمّٗم٤مت ُمٜمٝم٤م. سمٚمٞمٖم٤ًم ذم اًمٕمرسمٞم٦ّم ووم٘مٞمٝم٤ًم قمٔمٞماًم ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، ودرؾُمف ُمِمٝمقر

ؾمالُم٦م اهلل ٕهؾ "، و"ؾمّد اًمٗمرار"، و"اًمّّم٤مرم اًمرسّم٤مين قمغم إهاف اًم٘م٤مدي٤مين"، و"احل٤مُمدّي٦م

 .، وهمػمه٤م"ُُمالّ ضمالل"، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم "ًٜم٦ّم ُمـ ؾمٌٞمؾ اًمٕمٜم٤مد واًمٗمتٜم٦ماًم

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٣٦، ٢٣٤، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")

يقم اجلٛمٕم٦م ه ١٣١١ذي احلّج٦م  ٢٢ُوًمد  ،ُمٗمتل اهلٜمد، اًمِمٞمخ اًمٕمالُّم٦م حمٛمد ُمّمٓمٗمك رو٤م ظم٤من (3)

واًمٗمٜمقن قمـ واًمده اًمٙمريؿ اإلُم٤مم أمحد رو٤م، ، وأظمذ مجٞمَع اًمٕمٚمقم (ه١٤١٢ت) "سَمَريكْم "سمـ

وقمـ ؿم٘مٞم٘مف إيمؼم طمّج٦م اإلؾمالم اًمِمٞمخ اًمٕمالُّم٦م حمٛمد طم٤مُمد رو٤م ظم٤من قمٚمٞمف اًمّرمح٦م 

واًمروقان، وأؾمت٤مذ إؾم٤مشمذة اًمٕمالُّم٦م رطمؿ إهلل اعمٜمگقري، وُمقٟٓم٤م سمِمػم أمحد قمكم گْرِهل، 

روىمل اًمراُْمٗمقري شمٚمٛمٞمذ ودرس احلدي٨م اًمنميػ ظم٤مّص٦ًم قمٜمد اًمٕمالُّم٦م فمٝمقر احلًلم اًمٗم٤م

اًمٕمالُّم٦م حمٛمد ومْمؾ اًمّرمحـ گٜم٩م ُمرادآسم٤مدي، وأظمذ اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدرّي٦م قمـ اًمِمٞمخ اًمًٞمّد أيب 
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 .(1)اًمِمٞمخ طمًـ رو٤م ظم٤من ؿم٘مٞمؼ اإلُم٤مم أمحد رو٤م، اًمّمٖمػم -٣

 .(2)اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م ظم٤من ؿم٘مٞمؼ اإلُم٤مم، إصٖمر -٤

 .(3)ىم٤ميض ىمْم٤مة اهلٜمد اًمِمٞمخ حمٛمد أجمد قمكم إقمٔمٛمل -٥

                                                

ٜم٤من إمم طمٚمؼ "، و"اًمٗمت٤موى اعمّمٓمٗمقّي٦م": وًمف ُمّمٜمّٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م. احلًلم أمحد اًمٜمقري ًِّ وىمٕم٤مت اًم

 .وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م "اعمًاّمة سَمًط اًمٌٜم٤من

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ٢٩٨، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٥، ٢٨٤صـ ،"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")

، أظمذ سمداي٦ًم (ه١٣٢٦ت)ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ اًمٕمالُّم٦م طمًـ رو٤م ظم٤من ؿم٘مٞمؼ صٖمػم ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م  (1)

قمـ واًمده اًمٙمريؿ اإلُم٤مم ٟم٘مل قمكم ظم٤من وقمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م، صمّؿ طمّمؾ ًمف 

هٚمقي ذم ديقان ذم : ، ًمف ُمّمٜمّٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م"راُْمٗمقر" اًمٙمامل ذم اًمِمٕمر قمٜمد ومّمٞمح اعمُٚمؽ داغ اًمدِّ

 ."ذوق ٟمٕم٧م"اعمًّٛمك سمـ -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ُمدح اًمّرؾمقل 

 (.شمٕمري٤ٌمً  ٧٩، ٧٨، صـ"شمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم")

, هق حمٛمد رو٤م ظم٤من سـم ٟم٘مل قمكم ظم٤من سـم رو٤م قمكم ظم٤من ؿم٘مٞمؼ أصٖمر ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من يم٤من صٖمػماً ( 2)

 .ه١٣٥٨ِم٠م ذم طمجر اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من، وأظمذ اًمٕمٚمقم قمٜمف، وشمقذّم ؾمٜم٦م وشمقذّم واًمده، وٟم

ٜمقي٦م) ـ جمٚم٦م اًم ٤مدس ُم ث اًمؼميٚمقي": اًمٕمدد اًم ـ  "دمٚمٞم٤مت رو٤م صدر اًمٕمٚمامء اعمحدِّ ٤مً  ٧٨ص  (.شمٕمرٌي

إُم٤مم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ رئٞمس اًمٗم٘مف صدر اًمنّميٕم٦م، اًمِمٞمخ أجمد قمكم سمـ احلٙمٞمؿ اًمٕمالُّم٦م مج٤مل اًمّديـ  (3)

ه ١٢٩٦اهلٜمد، ؾمٜم٦م  "أقمٔمؿ ضَمره"سمٛمح٤مومٔم٦م  "هَمقِد "وؾ ُمقٟٓم٤م ظمدا سمخش، ُوًمد سمـسمـ اًمٗم٤م

، ىمرأ اًم٘مرآن اعمجٞمد واًمُٙمت٥م اًمٌدائٞم٦ّم ُمـ اًمٍّمف واًمٜمحق قمغم أظمٞمف اًمٙمٌػم (ه١٣٦٧ت)

اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد صّديؼ، صمّؿ رطمؾ إمم سمٚمدة ضمقْٟمٗمقر وىمرأ أيمثَر اًمٗمٜمقن قمغم اًمٕمالُّم٦م اًمِمٝمػم 

 "سمِٞمكْم سمِٞم٧ْْم "ًمِمٞمخ هداي٦ُم اهلل اًمراُْمٗمقري، صمّؿ اٟمت٘مؾ إمم ُمدرؾم٦م احلدي٨م سمٌِٚمدة اًمٗم٤موؾ اجلٚمٞمؾ ا

قَريِت   ً ث اًم ث اًمِمٝمػم واإلُم٤مم اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ َويِص أمحد اعمحدِّ . وم٠مظمذ قمٚمقَم احلدي٨م قمـ اعمحدِّ
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 .(1)اًمِمٞمخ أمحد أذف اًمَٙمَجقضْمِقي -٦

ث إقمٔمؿ ذم اهلٜمد اًمِمٞمخ  -٧  .(2)اًمًٞمّد حمٛمد اًمَٙمَجقضْمِقياعمحدِّ

 .(1)ُمٌّٚمغ اإلؾمالم اًمِّم٤مه قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمّمّدي٘مل اعمػَِميِت  -٨

                                                

ضمزءًا، وًمف جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى  20 "اَه٤مِر ذيٕم٧م"شمّمٜمٞمٗمف اعم٘مٌقل : ًمف ُمّمٜمّٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م

 ."ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"سم٠مرسمع جمّٚمدات، وًمف طم٤مؿمٞم٦م قمغم  "اًمٗمت٤موى إجمدّي٦م"سمـ: اّمةاعمً

، ٢١٨، ٢١٧، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ُمٚمت٘مٓم٤ًم، و ٨١، ٧٩، صـ"اًمٞمقاىمٞم٧م اعمِٝمرّي٦م") 

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ٢١١

اًمنميػ قمكم طمًلم  اًمٕم٤مل اًمرسّم٤مين اًمٕم٤مرف سم٤مهلل اًمِمٞمخ اًمنميػ أمحد أذف اسمـ اعمحٌقب اًمرسّم٤مين( 1)

، وىمرأ اًمُٙمت٥م اًمٌدائٞم٦ّم قمغم ه١٢٨٦ؿمّقال اعمٙمّرم  ١٤إذذم اًمَٙمَجْقضْمِقي، ُوًمد يقم اجلٛمٕم٦م 

. وسم٤مَيع قمغم يَدي واًمده. اًمٕمٚمامء ذم يَمَجْقضَمف، وأيمٛمؾ اًمّدروس قمغم اعمٗمتل ًُمٓمػ اهلل قمكِم يَمْرِهل

 .ٕم٤مممسم٥ًٌم اًمّٓم٤مقمقن رمحف اهلل شمه ١٣٤٣وشمقذّم ذم طمٞم٤مة واًمده ؾمٜم٦م 

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ٣١، صـ"شمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم")

ث إقمٔمؿ وطمٞمد اًمٕمٍم، ؿمٛمس إوم٤موؾ، ىمدوة اًمٕمٚمامء اًمّراؾمخلم اًمِمٞمخ اًمنميػ حمٛمد ( 2) اعمحدِّ

ىمٌؾ صالة  "ضم٤مئس"اًمَٙمَجقضْمِقي اسمـ احلٙمٞمؿ اًمنميػ ٟمذر أذف، يم٤مٟم٧م وٓدشُمف ذم ُمقوع 

ؾمٞم٦ّم قمٜمد واًمده، واًمٕمرسمٞم٦ّم ذم اعمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦ّم، وسمٕمد ، ىمرأ اًمٗم٤مره١٣١١ذي اًم٘مٕمدة  ١٥اًمٗمجر 

أومؼ "و "ذح اًمتجريد"صمامٟمٞم٦م ؾمٜملم طمي ذم ظمدُم٦م اعمٗمتل ًُمٓمػ اهلل قمكِم يَمْرِهل ودرس قمٜمده 

، وأظمذ احلدي٨م اًمنميػ قمـ اًمِمٞمخ ُمٓمٞمع اًمّرؾمقل قمٌد اعم٘متدر اًمٌََداُيقيِن، وأؾمٚمؿ قمغم "اعمٌلم

شمرمج٦م اًم٘مرآن ": وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ُمٜمف يمثػٌم ُمـ اعمًٚمٛملميده أيمثر ُمـ مخ٦ًم آٓف ، واؾمتٗم٤مد 

 ."اًمَٙمَجقضَمفْ "، وُدومـ ذم "ًمٙمٜم١م"سمـه ١٣٨٣رضم٥م  ١٧سم٤مٕردو، شمقذّم  "اًمٙمريؿ

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ٢٣٦، ٢٣٥، صـ"شمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم")   
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سمره٤من اعمّٚم٦م واًمّديـ اًمِمٞمخ سمره٤من احلّؼ اجلٌََْٚمٗمقري -٩
(2). 

َوقي"ُمٚمِؽ اًمٕمٚمامء اًمِمٞمخ فمٗمر اًمّديـ اًمٌِٝم٤مري، ص٤مطم٥م  -١١  ."اجل٤مُمع اًمرَّ

 .(3)اًمِمٞمخ اعمٕمّٛمر وٞم٤مء اًمديـ اعمدين -١١

                                                

٤مْه حمٛمد قمٌد احلٙمٞمؿ اًمّمّدي٘مل، ُوًمد( 1) ٤مْه قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمّمّدي٘مل اسمـ اًمِمَّ ْت "ذم  اًمِمَّ  ١٥اهلٜمد  "ُِمػْمَ

ٌُف سم٤مخلٚمٞمٗم٦م إّول ؾمٞمّدٟم٤م اًمّمّديؼ إيمؼم ريض اهلل شمٕم٤ممم ه١٣١١رُمْم٤من اًمٙمريؿ  ًَ ، يتّمؾ َٟم

قمٜمف، يم٤من ذيمٞم٤ًّم ضمّدًا، ظمتؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٛمره أرسمع ؾمٜمقات وقمنمة أؿمٝمر وىمرأ اًمُٙمت٥م 

ع قمغم َيَدي اإلُم٤مم أمحد رو٤م، اًمٌدائٞم٦م ُمـ اًمٕمرسمٞم٦ّم وإردوّي٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم قمٜمد واًمده اًمٙمريؿ، وسم٤ميَ 

;         وٟم٤مل ُمٜمف اإلضم٤مزَة ذم اًمٕمٚمقم واًمٓمري٘م٦م، وأؾمٚمؿ قمغم يَديف أيمثُر ُمـ مخس وأرسمٕملم أًمػ، 

٤ٌمب"ضمزءان، و "ذيمر احلٌٞم٥م"سم٤مًمٕمرسمٞم٦ّم، ـمٌع ذم ُمٍم، و "اعمرآة": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف;  ، "اَه٤مر اًمِمَّ

، وُدومـ ذم "اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة"سمـ ه١٣٧٤ذي احلّج٦م  ٢٣شمقذّم . "اعمٙم٤معم٦م ضم٤مرج سمرٟم٤مؤؿم٤م"و

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ١٦٤-١٦٢، ١٥٤، ١٥٣، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية") ."اًمٌ٘مٞمع"

الم ( 2) ًّ اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌد اًم٤ٌمىمل اعمٕمروف سُمره٤من احلّؼ اجلٌََْٚمٗمقري اسمـ اًمٕمالُّم٦م اعمٗمتل حمٛمد قمٌد اًم

س اًمُٙمت٥م اًمٌدائٞم٦ّم قمٜمد واًمده اًمٙمريؿ، ، دره١٣١١رسمٞمع إّول  ٢١ "ضَمٌَْٚمٗمقر"اًم٘م٤مدري، ُوًمد سمـ

إضمالل اًمٞم٘ملم سمت٘مديس ؾمٞمّد ": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. "ُمٜمٔمر اإلؾمالم"وأيمٛمؾ اًمّدراؾم٦م ذم دار اًمٕمٚمقم 

ٚمح٤مء"، و"اعمرؾَمٚملم ، وُدومـ ضم٤مٟم٥م واًمده ه١٤١٥شمقذّم ذم . "اًمؼُمه٤من إضمغم ذم شم٘مٌٞمؾ أُم٤ميمـ اًمّم 

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧١صـ ،"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")              .اًمٙمريؿ

هق اًمِمٞمخ وٞم٤مء اًمّديـ أمحد اًم٘م٤مدري اعمدين سمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ اًمِمٞمخ ىمٓم٥م اًمّديـ اًم٘م٤مدري ( 3)

ؾمٚمًٚم٦ًم، وٟمًٌف يٜمتٝمل إمم ؾمٞمّدٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٞمّدٟم٤م أسمق سمٙمر اًمّّمديؼ ريض اهلل قمٜمٝمام، ُوًمد 

خ قمٌد احلٙمٞمؿ يم٤من قم٤معم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم ذم زُمٜمف، ُمـ أضمداده اًمِمٞم. "ؾِمٞم٤َمًْمَٙمْقْت "ذم ه ١2٩7ؾمٜم٦م 

أظمذ احلدي٨َم  "ٓهقر"سمٕمد طمّمقل اًمٕمٚمؿ ُمـ . طمقاؿمٞمف ُمِمٝمقرة "اًم٘مٓمٌل"و "اخلٞم٤مزم"وقمغم 
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 .(1)"سَمَرْيكم"اًمِمٞمخ ٟمقاب ؾمٚمٓم٤من أمحد ظم٤من ُمـ ُمديٜم٦م  -١2

 .(2)"سَمَرْيكم"اًمِمٞمخ أمحد ُمـ  -١٢

 .(3)"سَمَرْيكم"اًمِمٞمخ احل٤مومظ ي٘ملم اًمّديـ ُمـ  -١٣

 .(4)"سَمَرْيكم"اًمِمٞمخ احل٤مومظ اًمًٞمّد قمٌد اًمٙمريؿ ُمـ  -١٤

 .(5)"سَمَرْيكم"اًمِمٞمخ اًمًٞمّد ُمٜمّقر طمًلم ُمـ  -١٥

                                                

قَريِت ذم ُمدرؾم٦م احلدي٨م سمـ  ً ث اًم ، "سمِٞمكم سمِٞم٧ْْم "قمـ ؿمٞمخ اعمحّدصملم اًمٕمالُّم٦م َويِص أمحد اعمحدِّ

ٚمقكوسم٤مَيع قمغم يَدي اإلُم٤مم أمحد رو٤م، وٟم٤مل ُمٜمف اإل  ً وذه٥م ؾمٜم٦م . ضم٤مزة ذم اًمٕمٚمقم واًم

ٚمقك ُمـ ُمِم٤مخیٝم٤م اًمٙمرام ُمٜمٝمؿه ١٢٢٧ ًّ : إمم سمٖمداد وقم٤مش ومٞمٝم٤م شمًع ؾمٜم٦م، وأظمذ اًمٕمٚمقم واًم

اًمِمٞمخ طمًلم احلًٜمل اًمُٙمردي، اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًم٘م٤مدري، اًمِمٞمخ ذف اًمّديـ وهمػمهؿ، صمّؿ 

لم ؾمٜم٦م، وزار ُمـ اًمٕمٚمامء ذه٥م إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ذم أّي٤مم اًمًٚمٓمٜم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وقم٤مش اه٤م ؾمٌٕم

;              واعمِم٤ميخ ُمـ اًمٕم٤مل ٓ حیَم يمّؾ َُمـ طمي ذم اعمديٜم٦م اعمٜمَقرة شمنّمف سمزي٤مرشمف، وقم٤مش 

ىمري٤ًٌم  "اًمٌ٘مٞمع"ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، وُدومـ ذم ه ١٤١١ذي احلّج٦م ؾمٜم٦م  ٤قمٞمِم٤ًم ـمقيالً، وشمقذّم ; 

 .ٝم٤مُمـ رضيح ؾمٞمّدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜم

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ١٤٣ -١٤0، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية")

 .١/125، "طمٞم٤مة أقمغم طمية"ذيمره ذم ( 1)

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 2)

، شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم أمحد رو٤م واعمج٤مز ُمٜمف ذم اًمٕمٚمقم واًمٓمري٘م٦م، "سَمَرْيكم"اًمِمٞمخ احل٤مومظ ي٘ملم اًمّديـ ُمـ ( 3)

ٜم٦مشمذيمرة قم". )ه١٣٧١مج٤مدى أظمر  ١١شمقذّم  ًّ  (.ُمٚمت٘مٓم٤مً وشمٕمري٤ٌمً  ٢٦٤، ٢٦٣، صـ"ٚمامء أهؾ اًم

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 4)

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 5)
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 .(1)"سمٜمٖمالديش"د ُمـ اًمِمٞمخ اًمًٞمّد ٟمقر أمح -١٦

 .(2)اًمِمٞمخ واقمظ اًمّديـ -١٧

                                                

 .١٣صـ  "شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء اقمٚمحيت"ذيمره ذم ( 1)

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 2)
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 .(1)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد قمٌد اًمّرؿمٞمد اًمٕمٔمٞمٛمآسم٤مدي -١٨

 .(2)اًمِمٞمخ اًمًٞمّد اًمِّم٤مه همالم حمٛمد اًمٌِٝم٤مري -١٩

 .(3)"سَمَرْيكم"اًمِمٞمخ اًمًٞمّد طمٙمٞمؿ قمزيز هَمقث ُمـ  -٢١

 .(4)"سَمَرْيكم"اًمِمٞمخ ٟمّقاب ُِمرزا ُمـ  -٢١

وهمػمهؿ ُمـ . (5)اقمٔملم قمٌد إطمد سمِٞمكِْم سمِٞمْتِل اهلٜمدياًمِمٞمخ اًمًٞمّد ؾمٚمٓم٤من اًمق -٢٢

قم٤مة اًم٤ٌمرزيـ، ويزيد قمدد أظمذيـ قمٜمف ذم اًمٓمري٘م٦م قمغم  اًمٕمٚمامء ذوي اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمد 

                                                

 "مُمٜمٔمر اإلؾمال"، أظمذ اًمٕمٚمقم مت٤مُم٤ًم ذم دار اًمٕمٚمقم "قمٔمٞمؿ آسم٤مد"اًمِمٞمخ اًمنميػ قمٌد اًمّرؿمٞمد، ُوًمد ذم ( 1)

قمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م وهمػمه ُمـ إؾم٤مشمذة، وسمٕمد ُم٤م ختّرج دّرس اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمتٗمًػم واعمٜمٓمؼ 

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ١٧٣، ١٧٢، صـ"شمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م")     .واًمٗمٚمًٗم٦م ذم اعمدارس اعمختٚمٗم٦م

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 2)

ْيٚمقي، اعمج٤مز ُمـ ؿمٞمخ اًمِمٞمقخ اًمِمٞمخ طمٙمٞمؿ قمزيز هَمقث، طمٗمٞمد اًمِمٞمخ اًمًٞمّد ومْمؾ هَمق( 3) ث اًمؼَمَ

، وشمٚمٛمٞمذ ظم٤مص ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م واعمج٤مز ُمٜمف، يم٤من ُمتقّرقم٤ًم وضمقاداً   .اًمًٞمّد آل أمحد اعم٤مَرْهَرِويِّ

 (. ١٨٣، صـ"شمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم")

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 4)

ْل اسمـ اًمِمٞمخ أؾمت٤مذ اعمحّدصملم اًمًٞمّ ( 5)
ٞمكِمْ سمِٞمتِ

قَريِت اًمِمٞمخ قمٌد إطمد سمِ  ً سِمْٞمكِم "ُوًمد سمـ, د َويِص أمحد اًم

، وأيمٛمؾ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن قمٜمد واًمده اًمٙمريؿ ذم ُمدرؾم٦م احلدي٨م، صمّؿ طمي ه١٢٩٨ؾمٜم٦م  "سمِٞم٧م

ذم ظمدُم٦م اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤من ٕظمذ احلدي٨م اًمنميػ، صمّؿ دّرس ذم ُمدرؾم٦م احلدي٨م 

ٜمف اإلضم٤مزة ذم اًمٕمٚمقم واًمٓمري٘م٦م، وشمقذّم إمم آظمر قمٛمره، سم٤مَيع قمغم يَدي اإلُم٤مم أمحد رو٤م، وٟم٤مل ُم

 ."يمٜم٩م ُمراد آسم٤مد"، وُدومـ ذم "ًمٙمٜم١م"سمـه ١٣٥٢ؿمٕم٤ٌمن اعمٕمّٔمؿ  ١٣
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ُمئ٦م ؿمخٍص، اٟمتنموا ذم اهلٜمد واًم٤ٌميمًت٤من وذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مراه٤م، رمحٝمؿ اهلل 

 .شمٕم٤ممم أمجٕملم، وداُم٧م سمريم٤مهتؿ وومٞمقوٝمؿ

 شاغؾهأدهّم م

ف ذم  ًُ  :ذم اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سمّٙم٦م واعمديٜم٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم ٟمٗم

أُّم٤م ومٜمقيِن اًمتل أٟم٤م اه٤م وهل٤م وُرزىم٧ُم سمُحٌّٝم٤م ؿمٖمٗم٤ًم دوهن٤م، وم٠مضمد صمالصم٦ًم٪ وًمٜمٕمٛم٧م "

      مح٤مي٦م ضم٤مٟم٥م ؾمٞمّد اعمرؾَمٚملم : ، أّول اًمٙمّؾ وَأومم اًمٙمّؾ وأقمغم اًمٙمّؾ وأهمغم اًمٙمّؾ !اًمثالصم٦م

ُمـ إـم٤مًم٦م ًم٤ًمن يمؾِّ وه٤ميب  َُمٝملم،  -صٚمقات اهلل شمٕم٤ممم وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم-

، وىمد ىم٤مل أٟم٤م قمٜمد : ))سمٙمالٍم ُُمٝملم، وهذا هق طمًٌِل إن شم٘مٌّؾ َريّب، هذا هق فَمٜمِّل سمرمح٦م َريبِّ

ـّ قمٌِدي يِب  ًِ (1)((فم ِديـ، صمّؿ ، صمّؿ ٟمٙم٤مي٦ُم سم٘مٞم٦ّم اعمٌتدقملم ممّـ يّدقمل اًمّديـ، وُم٤م هق إّٓ ُمـ اعمٗم

زم، وُم٤م أسمرد  اإلومت٤مُء سم٘مدر اًمّٓم٤مىم٦م قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل اعمتلم اعمٌلم، ومٝمذه ُمقئكِم، وقمٚمٞمٝم٤م ُمٕمقَّ

 .(2)"قمغم صدِري أن أيمقن هل٤م وشمٙمقن زِم، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمقزم

 عبؼرّية اإلمام دم الػؼه اإلشالمي

٘مريَّ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وأو٤مف ومٞمف قمٚمقُم٤مً ٓ ري٥َم أّن اإلُم٤مم أمحد رو٤م يم٤من قمٌ

وٟمٗم٤مئَسٓ  ي٘مدره٤م إّٓ َُمـ ـم٤مًَمع ُمّمٜمَّٗم٤مشمف اجلٚمٞمٚم٦م٪ وم٢مٟمّف ىمد ىمّدم ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمحقصم٤مً صمٛمٞمٜم٦ًم 

                                                

ٜم٦ّم") ٤مً، و ١٦٩، ١٦٨، صـ"شمذيمرة قمٚمامء أهؾ اًم  (.١٧٢، صـ"شمذيمرة ظمٚمٗم٤مء أقمغم طمية"ُمٚمت٘مٓم٤مً وشمٕمرٌي

﴿: ، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم"صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ( 1)   

  ﴾=سمٓمريؼ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة  ١٢٧٣، صـ٧٤١٥: إًمخ، ر>... ٢٨: آل قمٛمران    

 ـّ قمٌِدى يِب : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ))ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌّل : ىم٤مل  .احلدي٨م((... أٟم٤م قمٜمد فم

 .٥٧، اًمٜمًخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، صـ"إلضم٤مزت اعمتٞمٜم٦ما"( 2)
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وىمد أًّمػ اإلُم٤مم صمالصمٛمئ٦م يمت٤مٍب شم٘مري٤ًٌم ذم اًمٗم٘مف، يمّٚمٝم٤م شمدّل  ،رائٕم٦ًم وُمّمٜمَّٗم٤مٍت قمٔمٞمٛم٦ًم ومخٛم٦م

ف، ويمثرة ُمٕمرومتف، وؾِمٕم٦م اـماّلقمف، ووومقر قمثقره قمغم اًمٗم٘مف قمغم قمٌ٘مرّيتف وًمٞم٤مىمتف، وهمزارة قمٚمٛم

َوقّي٦م": اإلؾمالُمل ومٛمٜمٝم٤م هذه اًمٗمت٤موى اًمٕمٔمٞمٛم٦م حتتقي قمغم  "اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقّي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمرَّ

ٟمحق صمالصم٦م وصمالصملم جمٚمَّداً يمٌػماً ، وٓ ؿمّؽ أهّن٤م ُمقؾمققم٦ُم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ودائرُة اًمٕمٚمقم 

ًمٕمٚمامء يتٕمّجٌقن ويتحػّمون ُمـ سمّمػمة اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف، ودىّم٦م ٟمٔمره واعمٕم٤مرف، وقمٜمدُم٤م يٓم٤مًمٕمٝم٤م ا

وسمحقصمف اًمٕمجٞم٦ٌم، وحت٘مٞم٘م٤مشمف اعمدهِم٦م، وىمد ؿمٖمػ يمثػٌم ُمـ قمٚمامء اًمٕم٤مَل سمٚمٞم٤مىمتف وقمٌ٘مرّيتف ذم 

اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، يمام ىم٤مل طم٤مومُظ يُمت٥ِم احلرم اًمِمٞمخ إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل سمٕمد ُم٤م ـم٤مًَمع قمدة 

إٟمّف ًمق رآه٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن !: ، واحلّؼ أىمقل!واهلل أىمقل": "َوقّي٦ماًمٗمت٤موى اًمرَّ "أوراق ُمـ 

ت قمٞمٜمَف، وجلٕمؾ ُم١مًمَِّٗمٝم٤م ُمـ مجٚم٦م إصح٤مب  .(1)"ٕىمرَّ

سم٧ًّم جمّٚمدات، وهذا  "ضمّد اعمٛمت٤مر قمغم رّد اعمحت٤مر": وُمـ ُمّمٜمَّٗم٤مشمف اجلٚمٞمٚم٦م

ٗمَخُر اه٤م اًمٗم٘مف اًمٙمت٤مب ُمـ ُمآصمره اًمت٤مرخیٞم٦ّم اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وُمـ درر اًمٗم٘مف اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمتل ي

اإلؾمالُمل، وطُمؼَّ ًمف آومتخ٤مر اهذا٪ وٓ ؿمّؽ أّن هذا اًمٙمت٤مَب ضمٚمٞمٌؾ ويمٜمٌز قمٔمٞمٌؿ 

ح  شمقوٞمح٤ًم مجٞمالً، ويٙمِمػ قمـ  "طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ"اًمِمٝمػم سمـ "رّد اعمحت٤مر"يقوِّ

قم٤ٌمراشمف اًمٕمقيّم٦م، وحیّؾ ُمقاوَٕمف اعمٖمٚم٘م٦م، ويتدوّمؼ سم٤مًمٌحقث اًمقضمٞمزة اًمٜم٤مدرة 

م سمحقصم٤ًم سم٤مهرةً واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٕمجٞمٌ ٟم٘مدًا  "رّد اعمحت٤مر"وأظمرى يٜمّ٘مد , ٦م إٟمٞم٘م٦م، ومت٤مرًة ي٘مدِّ

قم٤مدًٓ، ويٕمرُض اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م ومٞمقومِّؼ سمٞمٜمٝم٤م ويم٠مّٟمف ل يٙمـ سمٞمٜمٝم٤م ظمالف، وي٠ميت إمم 

ح سمٕمَْمٝم٤م سم٤مًمٜمّمقص اًمٍّمحی٦م واًمّدٓئؾ  ُمقاوع شمرّدد ومٞمٝم٤م اًمؽمضمٞمح واًمتّمحٞمح، ومػمضمِّ

                                                

 .٣٢جلٚمٞمؾ اًمًٞمّد إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل، صـ، يمت٤مب اًمٕمالُّم٦م ا"اإلضم٤مزت اعمتٞمٜم٦م"( 1)
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ػم ذًمؽ طمّؼ شمرضمٞمٍح وشمّمحٞمٍح، وَئمٝمُر ُمـ ظمالل اًمٌحقث اًم٘مقّي٦م، ويم٠مّٟمف ل يٙمـ ًمٖم

ر قِمٚمٛمف وؾِمٕم٦م اـماّلقمف قمغم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦ّم،  شمقىم د ذهـ اعمّمٜمّػ وسمريُؼ ومٙمره وشمٌح 

وشمتٌلّمُ ىمّقُة متٞمٞمزه قمٜمد اًمؽمضمٞمح واؾمتخراج اًمّّمحٞمح ُمـ سملم . يم٠مهّن٤م ُٟمّم٥َم قمٞمٜمَٞمف

٦م اجلٚمٞم٦ّم، ومٚمذًمؽ يمّٚمام ضمرى ىمٚمُٛمف إىمقل اعمختٚمٗم٦م وإيْم٤مح اعم٠ًمًم٦م سم٤مًمّدٓئؾ اًم٘مقيّ 

 طمتّك أشمك سمام ًمف وُم٤م قمٚمٞمف
ٍ
 .اًم٤ًٌّمق ذم ُمٞمدان اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ ل يٙمد ي٘مػ قمغم رء

 زيارته لؾحرَمني الرشيَػني

ُمع واًمده اًمٙمريؿ، ومٚماّم رآه ذم اعمٓم٤مف إُم٤مُم ه ١٢٩٥طم٩ّم اإلُم٤مم أّوَل ُمّرة قم٤مم 

: ًمح مَجؾ اًمٚمَّٞمؾ وم٤مسمتدر سم٢مسمداء ؿمٕمقره ىم٤مئالً اًمِم٤مومٕمٞم٦ّم ذم اعمًجد احلرام اًمِمٞمخ طمًلم سمـ ص٤م

، ومٓمٚم٥م ُمٜمف أن يٜم٘مؾ رؾم٤مًمتَف ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩ّم (1)"إيّن ٕرى ٟمقَر اهلل ُمـ هذا اجلٌلِم! واهلل"

ومٜم٘مٚمٝم٤م اإلُم٤مُم أمحد رو٤م صمّؿ ذطمٝم٤م ظمالل يقَُملم , إمم اًمٚم ٖم٦م إردّي٦م "اجلقهرة اعمْمٞمئ٦م"

وذم . "اًمٓمرة اًمروٞم٦ّم قمغم اًمٜمػّمة اًمقوٞم٦ّم"ٝم٤م ومًاّمه٤م سمـوقمّٚمؼ قمٚمٞم, "اًمٜمػّمة اًمقوٞم٦ّم"ومًاّمه٤م سمـ

ث اًمِمٞمخ أمحد سمـ  هذه اًمزي٤مرة ٟم٤مل اإلُم٤مُم أمحد رو٤م اإلضم٤مزات ذم اًمٕمٚمقم ُمـ اًمًٞمّد اعمحدِّ

 .واًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ هاج اعمّٙمل ُمٗمتل احلٜمٗمٞم٦ّم, زيٜمل دطمالن اًمِم٤مومٕمل

امُء احلرَُملم اًمنموَملم وم٠مقمٔمٛمف قمٚمه ١٣٢٣وصمّؿ طم٩ّم اإلُم٤مم أمحد رو٤م صم٤مٟمٞم٦ًم قم٤مم 

, وأيمرُمقه واؾمتج٤مزوا ُمٜمف ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن واًمٓمرق اًمّمقومٞم٦ّم

ُم٠ًمًم٦ُم قمٚمؿ اعمٖمٞم٤ٌّمت : واؾمتٗمت٤مه سمٕمُْمٝمؿ طمقَل ُم٤ًمئؾ ذات أمّهٞم٦ّم وم٠مضم٤مب قمٜمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م

 ًمٚمٜمٌّل اعمّمٓمٗمك صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ، وُم٠ًمًم٦م إوراق اًمٜمَ٘مدّي٦م، وم٠مًّمػ اإلُم٤مم ذم

                                                

 .١/١٣٣، (إّول)، احل٩ّم واًمزي٤مرة "طمٞم٤مة أقمغم طمية"( 1)
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وًم٦م اعمّٙمٞم٦ّم سم٤معم٤مّدة اًمٖمٞمٌٞم٦ّم": ه٤مشَملم اعم٠ًمًمتلَم رؾم٤مًمتلَم، أّوهلام يِمٗمؾ اًمٗم٘مٞمف ": وصم٤مٟمٞمٝمام "اًمدَّ

راهؿ ُمّٙم٦م "، أًّمٗمٝمام اإلُم٤مُم سمدون اعمراضمٕم٦م إمم اًمُٙمت٥م ذم "اًمٗم٤مِهؿ ذم أطمٙم٤مم ىِمرـم٤مس اًمدَّ

 .٪ ّٕٟمف يم٤من ُم٤ًمومراً سمٕمٞمدًا قمـ يمتٌف"اعمٙمّرُم٦م

 بعض مملَّػات اإلمام

ٗم٤مت اإلُم٤مم أمحد رو٤م يمٚم ٝم٤م قمٔمٞمٛم٦ُم اجلدوى، يمثػمُة اعمٜم٤مومع، مج٦ُّم اًمٗمقائد، وُم١مًمَّ 

همزيرُة اعمٕم٤مرف، ممتٚمئ٦ٌم سم٤مًمٌحقث اعمٗمٞمدة، ذاظمرٌة سم٤مًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٕمجٞم٦ٌم، ُمتدوّم٘م٦ٌم سم٤معمقاد 

اًمٜم٤مدرة، طم٤موي٦ٌم ًمٚمٛم٤ًمئؾ اجلديدة، اًمداًّم٦ُم قمغم قِمٚمٛمف اًمٕمٔمٞمؿ، وقم٘مٚمف اًمقاؾمع وىمدراشمف 

اًمٙمؼمى، ويمذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص يمت٥م اإلُم٤مم أّٟمف يٕمٜمقن ًمٙمّؾ يمت٤مٍب اهل٤مئٚم٦م وُمقاهٌف 

سمٕمٜمقاٍن ًمق مجٕمٜم٤م طمرووَمف سمح٤ًمب اجلّٛمؾ ًمٜمت٩م ُمٕمٜم٤م رىمٌؿ يِمػم إمم ؾمٜم٦م شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب 

اهلجري٦م، ول خیؽم اإلُم٤مم ُمقوققم٤مً إّٓ أهن٤مه إمم طمد  ل يدع جم٤مًٓ عمزيٍد ُمـ اًمتحرير، يمام 

ـ حمّٛمد صدىم٦م زيٜمل دطمالن اجلٞماليّن اعمّٙمل، وُمـ ُمـ ىمقل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سم (1)ؾمٞم٠ميت

 :اعمٜم٤مؾم٥م أن ٟمذيمر سمٕمَض ُم١مًمَّٗم٤مت اإلُم٤مم اًمتل أًّمٗمٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦ّم أصالً 

 ."اعمٕمتَٛمد اعمًتٜمَد قمغم اعمٕمتَ٘مد اعمٜمتَ٘مد" -1

وًم٦م اعمّٙمٞم٦ّم سم٤معم٤مّدة اًمَٖمٞمٌٞم٦ّم" -2  ."اًمدَّ

وًم٦م اعمّٙمٞم٦ّم" -3  ."اًمٗمٞمقو٤مت اعمَٚمٙمٞم٦ّم عمح٥ّم اًمدَّ

 (.ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٚمقم اخلٛم٦ًم) "٤ٌمء احلَل أّن يمالَُمف اعمّمقَن شمٌٞم٤مٌن ًمٙمؾِّ رءإٟم" -4

 ."أضمغم اإلقمالم أّن اًمٗمتقى ُمٓمٚم٘م٤مً قمغم ىمقل اإلُم٤مم" -5

                                                

 .٥١صـ : اٟمٔمر( 1)
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 ."اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سَمّٙم٦م واعمديٜم٦م" -6

 ."ؿمامئؿ اًمٕمٜمؼم ذم أدب اًمٜمداء أُم٤مَم اعمٜمؼم" -7

راهؿيِمٗمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مِهؿ ذم أطمٙم٤مم ىِمرـم٤مس " -8  ."اًمدَّ

 ."اًمٙمِمػ ؿم٤مومٞم٤م طمٙمؿ ومقٟمقضمراومٞم٤م" -9

 (.اًمّّمالة اًمَٖمقصمٞم٦ّم) "أزه٤مر إٟمقار ُمـ ص٤ٌم صالة إهار" -10

يـ قمـ أطمٙم٤مم جم٤مَورة احلرَُملم" -11  ."َصٞم٘مؾ اًمرَّ

٤مة اهلٜمدّي٦م" -12  ."ه٤مدي إُوِحٞم٦م سم٤مًمِمَّ

 ."اًمّّم٤مومٞم٦م اعمقطمٞم٦م حلٙمؿ ضُمٚمقد إُوحٞم٦م" -13

 ." رّد اعمحت٤مرضمّد اعمٛمت٤مر قمغم" -١4

 ."اًمٔمٗمر ًم٘مقل ُزومر" -١5

 ."اًمُزٓل إٟم٘مك ُمـ سمحر ؾمٌ٘م٦م إشم٘مك" -16

 ."طُم٤ًمم احلرَُملم قمغم ُمٜمحر اًمُٙمٗمر واعمَلم" -17

 ."ومت٤موى احلرَُملم سمرضَمػ ٟمدوة اعملم" -18

 ."اجلٌؾ اًمث٤مٟمقي قمغم يمٚمٞم٦م اًمت٤مٟمقي" -19

ًمٕمرسمٞم٦ّم، وإن ل جيدوا ومٞمٝم٤م وًمٜمذيمر ًم٤ًمدشمٜم٤م اًم٘مّراء أؾمامء ُم١مًمَّٗم٤مشمف اعمٜم٘مقًم٦م إمم ا

ديدِة وإقمالُمف اعمٝمؿّ  ًَّ  .سمدائَع اًمٜمثر اًمٗمٜمّل ًمإلُم٤مم، وًمٙمٜمٝمؿ سمال ؿمّؽ ؾمٞمٜمٝمٚمقن ُمـ أومٙم٤مره اًم

 ."متٝمٞمد اإليامن سمآي٤مت اًم٘مرآن" -١

 ."إذا صّح احلدي٨ُم ومٝمق ُمذهٌِل: اًمَٗمْمؾ اعمقَهٌل ذم ُمٕمٜمك" -٢

 ."قمٓم٤مء اًم٘مدير ذم طمٙمؿ اًمتّمقير" -٣
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ًمًٞمّدٟم٤م اإلُم٤مم  "اًم٘مّمٞمدة اخلٛمرّي٦م")ٛمرّي٦م ذم اًمَذّب قمـ اخلٛمرّي٦م اًمَزُمَزُم٦م اًم٘مُ " -4

 (.اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 ."إىم٤مُم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم ـم٤مقِمـ اًم٘مٞم٤مِم ًمٜمٌّل هت٤مُم٦م" -5

سمدة اًمزيمٞم٦ّم ًمتحريؿ ؾمجقد اًمتحٞم٦ّم" -6  ."اًمز 

 ."إقمالم إقمالم سم٠مّن ِهٜمُدوؾْمت٤َمن داُر اإلؾمالم" -7

ٗم٤م ذم ٟمقر اعمّمٓمٗمك" -8  ."ِصالت اًمّمَّ

 ."إُمـ واًمٕمغم ًمٜم٤مقمتل اعمّمٓمٗمك سمداومع اًمٌالء" -٩

 ."ؿمٛمقل اإلؾمالم ٔسم٤مء اًمرؾمقل اًمٙمِرام" -١١

 ."ُمٜمػم اًمٕملم ذم طمٙمؿ شم٘مٌٞمؾ اإلاه٤مَُملم" -١١

 ."اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف" -١٢

 ."طمٞم٤مة اعمقات ذم ؾمامع إُمقات" -١٣

 ."آؾمتٛمدادسمريم٤مت اإلُمداد ٕهؾ " -١٤

وم٤مقمل" -15  ."ـَمرد إوم٤مقمل قمـ محك ه٤مد رومع اًمرِّ

 (.إوراد وإذيم٤مر)، "اًمقفمٞمٗم٦م اًمٙمريٛم٦م" -16

ظم٤من" -١7  ."طُمّ٘م٦م اعمرضم٤من عمٝمّؿ طمٙمؿ اًمد 

ٛم٦م اًمٗمّج٤مر" -١٨ ًِّ  ."ىمقارع اًم٘مّٝم٤مر قمغم اعمج

 ."ىَمٝمر اًمّدي٤من قمغم ُمرشمد سم٘م٤مدي٤من" -١9

 ."اعمٌلم ظمتؿ اًمٜمٌٞملم" -20

 ."ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملّم حمّٛمد" -21
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 ."اًمًقء واًمٕم٘م٤مب قمغم اعمًٞمح اًمٙمّذاب" -22

 ."اجلراز اًمّدي٤مين قمغم اعمرشمد اًم٘م٤مدي٤مين" -23

ٞمػ اًمَٖمٞم٥م" -24 ًَ  ."إزاطم٦م اًمَٕمٞم٥م سم

ؿمٝم٤مدة ؾمٞمّدٟم٤م اإلُم٤مم : أي)، "أقم٤مزم اإلوم٤مدة ذم شمٕمزي٦م اهلٜمد وسمٞم٤من اًمِّمٝم٤مدة" -25

 (.طمًلم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

راهؿيم٤مُه اًمًٗمٞمف اًم" -26  ."قاِهؿ ذم إسمدال ىِمرـم٤مس اًمدَّ

 بعض الؽتب ادتااولة التي عّؾق عؾقفا اإلمام

 .ًمٌحر اًمٕمٚمقم اًمَٚمٙمٜمقي: "ومقاشمح اًمّرمحقت ذح ُمًٚمَّؿ اًمثٌقت" -١

 .ًمِمٝم٤مب اًمّديـ احلٛمقي احلٜمٗمل: "احلَٛمقي ذح إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر" -٢

ٕمراين: "ُمٞمزان اًمنّميٕم٦م اًمُٙمؼمى" -٣  .ًمإلُم٤مم اًمِمَّ

 .ًمإلُم٤مم أسمق يقؾمػ "ب اخلَراجيمت٤م" -٤

 .ًمإلُم٤مم قمالءاًمّديـ اًمٓمراسمٚمز احلٜمٗمل: "ُمٕملم احلٙم٤ّمم" -٥

 .ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمّديـ اعمرهمٞمٜم٤مين احلٜمٗمل: "اهلداي٦م" -٦

ؼ اسمـ اهلامم احلٜمٗمل: "ومتح اًم٘مدير" -٧  .ًمٚمٛمح٘مِّ

 .ًمإلُم٤مم أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل: "سمدائع اًمّمٜم٤مئع" -٨

 .ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر سمـ قمكم اعمٕمروف سم٤محلّدادي: "ٜمػّمةاجلقهرة اًم" -٩

ٟمٌاُلزم احلٜمٗمل: "ُمراىمل اًمٗمالح" -١١ ُ  .ًمٚمِمٞمخ اًمنم 

 .ٓسمـ ٟمَجٞمؿ اعمٍمي: "اًمٌحر اًمرائؼ" -١١

 .ًمٚمًٞمّد أمحد اًمٓمحٓم٤موي: "طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اًمدّر اعمخت٤مر" -١٢
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 .٦م اًمِمٞمخ ٟمٔم٤ممجلامقم٦م ُمـ أوم٤موؾ قمٚمامء اهلٜمد سمرئ٤مؾم: "اًمٗمت٤موى اهلٜمدّي٦م" -١٣

 .ًمإلُم٤مم ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرؿمٞمد اًمٌخ٤مري: "ظمالص٦م اًمٗمت٤موى" -١٤

 ًمٚمٕمالُّم٦م قمكم سمـ قمثامن اًمتٞمٛمل إور اًمَٗمرهم٤مين: "اًمٗمت٤موى اًمناضمٞم٦ّم" -١٥

 .احلٜمٗمل ص٤مطم٥م ٟمٔمؿ سمدء إُم٤مزم

 .ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمّديـ سمـ اسمراهٞمؿ إظمالـمل: "ضمقاهر إظمالـمل" -١٦

 . "ؿمٞمخل زاده"ًمـ: "رجمٛمع إهن" -١٧

 .إلؾمامقمٞمؾ اسمـ اًم٘م٤ميض احلٜمٗمل : "ضم٤مُمع اًمٗمّمقًَملم" -١٨

 .ًمِمٛمس اًمّديـ اًمُ٘مُٝمًت٤مين: "ضم٤مُمع اًمّرُمقز" -١٩

يٚمٕمل: "شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ" -٢١  .ًمٗمخر اًمّديـ اًمزَّ

 .ًمٕمٌد اًمٕمكم حمٛمد سمـ ٟمٔم٤مم اًمّديـ إٟمّم٤مري: "رؾم٤مئؾ إريم٤من" -٢١

 .سمـ حمٛمد احلََٚمٌل ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ: "همٜمٞم٦م اعمتٛمكّم " -٢٢

 .ًمٚمِمٞمخ حمٞمل اًمّديـ اسمـ قمريب ىمدس هه اًمٖم٤مزم :"يمت٤مب إٟمقار" -٢٣

 .ًمٚمِمٞمخ اسمـ قم٤مسمديـ: "رؾم٤مئؾ اًمٕمالُّم٦م اسمـ قم٤مسمديـ اًمِّم٤مُمل" -٢٤

 .ًمٚمٕمالُّم٦م اًمًٞمّد حمٛمد أيب اًمًٕمقد اعمٍمي احلٜمٗمل: "ومتح اعمٕملم" -٢٥

 .ل اهلٞمثٛملًمإلُم٤مم اسمـ طمجر اعمٙمّ : "اإلقمالم سم٘مقاـمع اإلؾمالم" -٢٦

ٌٙمل: "ؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم" -٢٧  ً  .ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم شم٘مل اًمّديـ اًم

 .ًمإلُم٤مم احلًـ سمـ ُمٜمّمقر إوزضمٜمدي ىم٤ميض ظم٤من :"اًمٗمت٤موى اخل٤مٟمٞم٦ّم" -٢٨

ُمكم: "اًمٗمت٤موى اخلػمّي٦م" -٢٩  .ًمٚمِمٞمخ ظمػم اًمّديـ اًمرَّ

 .ٓسمـ قم٤مسمديـ اًمِّم٤مُمل: "اًمٕم٘مقد اًمُدرّي٦م" -٣١
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 .ًمإلُم٤مم اسمـ طمجر اعمّٙمل اهلٞمثٛمل: "احلديثٞم٦ّماًمٗمت٤موى " -٣١

يٜمٞم٦ّم" -٣٢  .ًمزيـ اًمّديـ سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ ٟمَجٞمؿ اعمٍمي: "اًمٗمت٤موى اًمزَّ

 .ًمٚمِمٞمخ داود سمـ يقؾمػ اخلٓمٞم٥م: "اًمٗمت٤موى اًمِٖمٞم٤مصمٞم٦ّم" -٣٣

ٖم٤مر" -٣٤  .ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ احلًلم إؾمؽموؿمٜمل: "ضم٤مُمع اًمّمِّ

ث اًمّدهٚمقي(:رؾمٞم٦ّمسم٤مًمٗم٤م) "اًمٗمت٤موى اًمٕمزيزّي٦م" -٣٥  .ًمٚمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز اعمحدِّ

 بعض رشائل اإلمام بالؾُّغة إردوّية

 ."اًمٜمَّٝمل إيمٞمد قمـ اًمّّمالة وراء قمدي اًمت٘مٚمٞمد" -١

 ."اًمٜمػّمة اًمَقوٞم٦ّم ذح اجلقهرة اعمْمٞمئ٦م" -٢

وٞم٦ّم قمغم اًمٜمَّػمة اًمَقوٞم٦ّم" -٣  ."اًمُٓمّرة اًمرَّ

 ."اًمًٜمٞم٦ّم إٟمٞم٘م٦م ذم ومت٤موى أومري٘م٦م" -٤

قم٤مء سملم اخلٓمٌتلَم" -5  ."رقم٤مي٦م اعمذهٌلَم ذم اًمد 

قم٤مء سمٕمد صالة اًمٕمٞمد" -6  ."هوُر اًمٕمٞمد ذم طمّؾ اًمد 

يم٤مة" -7  ."دمكّم اعمِمٙم٤مة إلٟم٤مرة أؾمئٚم٦م اًمزَّ

ضمٞمح ذم سَمًٛمٚم٦م اًمؽماويح" -8  ."َوص٤مف اًمرَّ

 .هذه اعمّمٜمَّٗم٤مت يمٚم ٝم٤م شمِمٝمد سمٕمٌ٘مرّيتف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، سمؾ هق إُم٤مٌم ومٞمف

 :ه باإلجيازاقّزات مملَّػاته وفتاوبعض مم

 .اًمٌٚمقغ ومٞمٝم٤م إمم هن٤مي٦م اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ -١

 .شمْم٤موُمر اًمّدٓئؾ واًمؼماهلم ذم يمتٌِف وشمٕم٤موده٤م -٢

ح٦م ُمـ طمدي٨م وىمديؿ -٣  .شمٜم٘مٞمح اعم٤ًمئؾ اًمٙمثػمة اًمٖمػم ُمٜم٘مَّ
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اإليمث٤مر ُمـ اعمراضمع واعمّم٤مدر طمتّك رسمام يزيد قمدد اعمّم٤مدر قمغم اعمئتلم ذم  -٤

 .واطمدةُم٠ًمًم٦م 

 .اًمتقومٞمُؼ سملم اًمّدٓئؾ، ودومُع اًمتٕم٤مُرض سملم إىمقال اعمتٕم٤مِرو٦م -٥

 (.وىمد صٜمّػ ومٞمٝم٤م قمدَة رؾم٤مئؾ)ووُع رؾمؿ اإلومت٤مء  -٦

 .ٟمدرُة آؾمتٜم٤ٌمط وآؾمتخراج ُمـ اجلزئٞم٤ّمت واًمُٙمّٚمٞم٤مت -٧

ضمّد "اًمتٜمٌٞمُف قمغم ُم٤ًمحَم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِٙم٤ٌمر، وُيٕمٚمؿ ذًمؽ سمٛمراضمٕم٦م ومت٤مويف و -٨

 .وهمػمه٤م "يِمٗمؾ اًمٗم٘مٞم٦م"و "اعمٛمت٤مر

 .اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم وشم٘مديُؿ دٓئٚمٝم٤م -٩

 .اؾمتخراج اعم٤ًمئؾ احلديث٦م ُمـ اًم٘مرآن واحلدي٨م وقم٤ٌمراِت اًمٗم٘مٝم٤مء -١١

 .شم٘مقي٦م اعمذه٥م احلٜمٗمل سم٠مؾمٚمقب ضمديد -١١

 .اًمتٕمريػ سمامهٞم٦م إؿمٞم٤مء وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م ًمٞمتّْمح احلٙمُؿ اًمنّمقمل اشّمْم٤مطم٤مً يُمٚمٞم٤ّمً  -١٢

 .اإليمث٤مر ُمـ صقر اجلزئٞم٤ّمت إمم احلّد اًمذي ل يٌٚمٖمف وم٘مٞمفٌ  -١٣

 أوٓد اإلمام

طمّج٦م اإلؾمالم اًمِمٞمخ اعمٗمتل طم٤مُمد رو٤م ظم٤من : يم٤من ًمإلُم٤مم وًمدان، أيمؼممه٤م

ُمٗمتل اهلٜمد اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك رو٤م ظم٤من : ، وأصٖمرمه٤مه١٣٦٢اًم٘م٤مدرّي اعمتقرّم قم٤مم 

ٞم٦ٌم ذم اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن واإلومت٤مء ، يم٤من هلام ُمٜمزًم٦ٌم قم٤مًمه١٤١٢اًم٘م٤مدري اعمتقرّم قم٤مم 

ٚمقك واإلرؿم٤مد، رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم وإّي٤مٟم٤م اهام  ً  .واًم

 الاكتوراه التي حازدها العؾام  لرشائؾفم حول اإلمام
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طمّمؾ يمثػٌم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم قمغم اًمديمتقراه سمٌحقٍث ورؾم٤مئَؾ شمٜم٤موًمقا ومٞمٝم٤م 

ذم ُمراطمؾ شمٙمٛمٞمؾ  ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من ذم ضم٤مُمٕم٤مت اًمٕم٤مل، ويمثػٌم ُمٜمٝمؿ أن

 :اًمٌحقث، وه٤م أٟم٤م أذيمر سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ قمـ ذًمؽ

 وم٘مٞمف اإلؾمالم  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ١

 اًمديمتقر طمًـ رو٤م ظم٤من    :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م     

 "اهلٜمد"ضم٤مُمٕم٦م سَمتٜم٦م سمـ   :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م     

 .م١٩٧٩   :قم٤مم اًمٌح٨م     

 

 Devotional & Politics in British  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ٢

          India, Ahmad Raza Khan berielvi 

          and His Movement 187-1920  

 اًمديمتقر أوؿم٤مؾم٤مٟمٞم٤مل  :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م      

 "ٟمٞمقيقرك"ضم٤مُمٕم٦م يمقعمٌٞم٤م،    :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م                    

 م١٩٩١   :قم٤مم اًمٌح٨م                     

 

 ُم٤مشُمف اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من، طمٞم٤مشُمف وظمد  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ٣

 اًمديمتقر ـمٞم٥ّم قمكم رو٤م إٟمّم٤مري   :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م     

   "اهلٜمد"سمـ "سَمٜم٤َمَرس"ضم٤مُمٕم٦م ِهٜمُدو،    :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م     

 م١٩٩٣   :قم٤مم اًمٌح٨م                   
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وشمراضمؿ اًم٘مرآن سم٤مٕردّي٦م  "يمٜمز اإليامن" :قمٜمقان اًمٌح٨م. ٤

 اعمٕمرووم٦م، اًمت٘م٤مسُمؾ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م

 اًمديمتقر جمٞمد اهلل اًم٘م٤مدري  :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                    

 "سم٤ميمًت٤من"ضم٤مُمٕم٦م يمراشمٌم، سمـ   :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م                   

 م١٩٩٣   :قم٤مم اًمٌح٨م      

 

ْيْٚمقي، أطمقاًُمف  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ٥ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من اًمؼَمَ

 وظمدُم٤مشُمف اإلصالطمٞم٦ّموأومٙم٤مُره 

 ي اًمِّمّدي٘مل اًمديمتقر احل٤مومظ قمٌد اًم٤ٌمر   :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م      

ٜمد    :ؾمؿ اجل٤مُمٕم٦ما                     ًِ    "سم٤ميمًت٤من"، سمـ "ضم٤مُْمَِمقَرو"ضم٤مُمٕم٦م اًم

 م١٩٩٣   :قم٤مم اًمٌح٨م      

 

ْيٚمِْقي  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ٦ ؾمقل سم٤مٕردّي٦م، واًمٗم٤موُؾ اًمؼَمَ  ُمدُح اًمرَّ

 اًمديمتقر قمٌد اًمٜمِٕمٞمؿ اًمٕمزيزي    :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                   

 "اهلٜمد" "سَمَرْيكم"ضم٤مُمٕم٦م ُروِهٞمْٚمَٙمٜمْْد، سمـ   :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م                   

 م١٩٩٤   :قم٤مم اًمٌح٨م                   

 

ٕمر ذم ُمدِح اًمّرؾمقل  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ٧ ٟم٤م أمحد رو٤م ظم٤منملسو هيلع هللا ىلص اًمِمِّ  عمق

 اًمديمتقر هاج أمحد اًمًٌَتقي   :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                   
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 "اهلٜمد"ضم٤مُمٕم٦م يم٤مْٟمٗمقر، سمـ   :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م                   

 م١٩٩٥   :قم٤مم اًمٌح٨م                   

 

 اًمتٜم٘مٞمدات اًمِٗمٙمرّي٦م عمقٟٓم٤م أمحد رو٤م ظم٤من  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ٨

 اًمديمتقر أٟمقر ظم٤من   :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                   

ٜمْد سمـ   :ؾمؿ اجل٤مُمٕم٦ما                     ًِ  "سم٤ميمًت٤من"، "ضم٤مُْمَِمقَرو"ضم٤مُمٕم٦م اًم

 م١٩٩٨   :قم٤مم اًمٌح٨م     

 

 قمٜمد اإلُم٤مم أمحد رو٤مملسو هيلع هللا ىلص شمّمّقر طُم٥ّم اعمّمٓمٗمك  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ٩

 اًمديمتقر همالم ُمّمٓمٗمك ٟمجؿ اًم٘م٤مدري  :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                    

قر سمـ   :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م                    ًُ  "اهلٜمد"ضم٤مُمٕم٦م َُمٞم

 م٢١١٢   :قم٤مم اًمٌح٨م                   

 

 أطمقال اإلُم٤مم أمحد رو٤م وظمدُم٤مشُمف إدسمٞم٦ّم  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ١١

 (       رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمٞمًؽم)

 اًمديمتقرة آٟم٦ًم آريب اعمَٔمٝمري٦م  :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                       

ٜمد، سمـ  :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م                        ًِ  "سم٤ميمًت٤من"ضم٤مُمٕم٦م اًم

 م١٩٨١  :قم٤مم اًمٌح٨م        
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اًمٕمرسمٞم٦ّم وظمدُم٤مشمف ًُمٖم٦م اإلُم٤مم أمحد رو٤م  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ١١

 (رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمٞمًؽم)إدسمٞم٦ّم 

ْيْٚمقي  :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                         اًمديمتقر حمٛمقد طمًلم اًمؼَمَ

 "اهلٜمد"، "قمكم ضَمَره"ضم٤مُمٕم٦م اعمًٚمؿ سمـ  :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م                       

 م١٩٩١  :قم٤مم اًمٌح٨م        

 

ْيٚمْ  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ١٢ قي، احلٜمٗمل اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من اًمؼَمَ

 (رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمٞمًؽم)اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم وإدسمٞم٦ّم  وظمدُم٤مشمف

 اًمديمتقر احل٤مومظ حمٛمد أيمرم  :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                       

 "سم٤ميمًت٤من"اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اَه٤َمَوًْمٗمقر،   :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م                       

 م١٩٩١  :قم٤مم اًمٌح٨م        

 

٤من وأصمُره ذم اًمٗم٘مف اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم :قمٜمقان اًمٌح٨م. ١٣

 (رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم)احلٜمٗمل 

٤مْه إزهري  :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م   اًمًٞمّد ُمِمت٤مق أمحد اًمِمَّ

 ضم٤مُمٕم٦م إزهر اًمنميػ  :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م         

 م١٩٩٧  :قم٤مم اًمٌح٨م         

ْيْٚمقي اهلٜمدي،  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ١٤ اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤من اًمؼَمَ

 (رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم)ؿم٤مقمراً قمرسمٞم٤ّمً 
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ِديِدي   :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م         ًَ  اًمديمتقر ممت٤مز أمحد اًم

 ضم٤مُمٕم٦م إزهر اًمنميػ  :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م        

 م١٩٩٩  :قم٤مم اًمٌح٨م        

 اًمٜمَّثر اًمٗمٜمّل قمٜمد اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤من  :قمٜمقان اًمٌح٨م. ١٥

 (رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم)

٤مْه   :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م                         اًمًٞمّد قمتٞمؼ اًمّرمحـ اًمِمَّ

 "إؾمالم آسم٤مد"اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم اًمٕم٤معمٞم٦ّم،   :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م        

 م٢١١٣  :قم٤مم اًمٌح٨م                       

 اًمديمتقر أجمد رو٤م أجمد :اؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م .16  

 (رؾم٤مًم٦م ايؿ ومؾ)اإلُم٤مم أمحد رو٤م وٟم٘مده اًمٗمٙمرى   :قمٜمقان اًمٌح٨م

 ضملم يم٤مًم٩م آررا، اه٤مر  :اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م         

 م2008  :قم٤مم اًمٌح٨م               

وهمػم ذًمؽ يمثػٌم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم اًمذيـ يمتٌقا قمـ ؾمػمة اإلُم٤مم، وًمٙمـ ٓ ٟمًتٓمٞمع 

 .أن ٟمذيمر أؾمامَءهؿ ذم ُم٘م٤مًمتٜم٤م اعمختٍمة هذه

 العؾؿقة باإلمام وعؾومه البحوث مراكز

يقضمد يمثػٌم ُمـ اعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمٌح٨م وهتتؿ سمِمخّمٞم٦م اإلُم٤مم، ومٛمـ يريد 

 :ٞمٝم٤م وؾمٞمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل، وهذه أؾمامء سمٕمض شمٚمؽ اعمرايمزآؾمتزادة ومٚمػمضمع إًم

 سمٙمراشمٌم سم٤ميمًت٤من  :"دار أدهل السـّة" -١

 dar_sunnah@yahoo.com: إيٛمٞمؾ       
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 :اإلدارة لتحؼقؼات اإلمام أمحا رضا -٢

 .ي٤مسم٤من ُمٞمٜمِمـ، ريٙمؾ ضمقك، صدر، يمراشمٌم ٢٥

 ٩٢٢١-٢٧٣٢٣٦٩: اًمٗم٤ميمس/ ٩٢٢١-٢٧٢٥١٥١: ه٤مشمػ

 imamahmadraza@gmail.com: إيٛمٞمؾ

 :ممّشسة رضا -٣

َوقي٦م، سمالهقر سم٤ميمًت٤من  .اجل٤مُمٕم٦م اًمٜمّٔم٤مُمٞم٦م اًمرَّ

 ٩٢٤٢-٧٦٥٧٣١٤/٧٦٦٥٧٧٢: ه٤مشمػ

 :ادجؿع اإلشالمي -٤

 .، اهلٜمدup، "أقمٔمؿ ضَمَره"اجل٤مُمٕم٦م إذومٞم٦ّم، ُم٤ٌمريمٗمقر، 

  afia@redifmail.comaljamiatulashr: إيٛمٞمؾ

 :رضا أكادمي -٥

 .، اهلٜمد"سمٛم٤ٌمئل"يم٤مُمٌٞمٙمر إؾمؽمي٧م /٢٦    

 :مركز أدهل السـّة بركات رضا -٦

 .، اهلٜمد"هُمجرات"ُم٤مم أمحد رو٤م، ومقر سَمٜمَْدر اإلؿم٤مرع 

 ادمشسة الواجاية -5

 .،اه٤مر اهلٜمد6دراهٜمٙمف طمٚم٘مف ومردوس، ُمقؾمك ومقر شمروين،

 WWW.WAJIDFOUNDATION.COM: اعمقىمع

داً   اعساف عؾام  العاََل بتػّؼِه اإلمام أمحا رضا وكوكِه جماِّ

mailto:imamahmadraza@gmail.com
http://www.wajidfoundation.com/
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ًم٘مد ذاع صٞم٧ُم قمٚمٛمف وومْمٚمف ذم يمثػٍم ُمـ أىمٓم٤مر اًمدٟمٞم٤م ظمّمقص٤ًم ذم آؾمٞم٤م وسمالد 

اً، وأقمجٌقا سمف إقمج٤مسم٤ًم اًمٕمرب وأومري٘مٞم٦ّم، وشم٠مصّمر سمف قمدٌد يمٌػٌم ُمـ قمٚمامء اًمٕم٤مَل شم٠مصّمراً يمٌػم

داً، وهذه ٟمٌذٌة خمتٍمٌة قمـ سمٕمَض أىمقاهلؿ  يمٌػماً، وأؿم٤مدوا سمتٗمّ٘مٝمف وإُم٤مُمتف ويمقٟمف جمدِّ

 .واٟمٗمٕم٤مٓهتؿ ويمٚمامهتؿ اعمٜمّقه٦م اهذا اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ اًمٚمٝمؿ ارَض قمٜمف وقمٜم٤ّم سمف آُملم



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

57 

 :الشفر بشاعر ادرشق (1)يؼول الاكتور إقبال -١

ْيْٚمقي: أي)يمل  ُمثٚمف ل ئمٝمر وم٘مٞمٌف ـم٤ٌّمٌع ذ" ذم قمٝمد ( ُمثؾ اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًمؼَمَ

اهلٜمد إظمػم، وًمٞمس رأيل هذا إّٓ سمٕمد ُم٤م ـم٤مًمٕم٧ُم ومت٤مواه، وشمِمٝمد ومت٤مواه سمذيم٤مئف 

ووَمٓم٤مٟمتف، وضمقدة ـمٌٞمٕمتف، ويمامل شمٗمّ٘مٝمف، وشمٌّحره اًمٕمٚمٛمّل ذم اًمٕمٚمقم اًمّديٜمٞم٦ّم ؿمٝم٤مدًة 

ْيْٚمقي رأي٤مً ي٘مقم قمٚمٞمف سم٤مًم٘مّقة، وٓ قم٤مدًم٦ًم، وقمٜمدُم٤م ي٘مٞمؿ ُمقٟٓم٤م أمحد رو٤م اًمٗم٤موؾ ا ًمؼَمَ

ؿمّؽ أّٟمف ٓ ُئمٝمر رأَيف إّٓ سمٕمد شمٗمٙمػمه اًمٕمٛمٞمؼ، وظَمقِوف اًمٓمقيؾ٪ ٕضمؾ ذًمؽ ٓ حیت٤مج 

قمل ، ذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف َُمـ يِم٤مء (2)"إمم اًمّرضمقع واًمتٌديؾ ذم ومت٤مواه وىمْم٤مئف اًمنمَّ

 .واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ

                                                

ذو  ٣ُمـ حم٤مومٔم٤مت سَمٜمَْج٤مْب، سم٤ميمًت٤من  "ؾِمٞم٤َمًْمَٙمقْت "اًمديمتقر حمٛمد إىم٤ٌمل سمـ ٟمقر حمٛمد، ُوًمد سمـ( 1)

 "ؾمٙم٤مج ُمِمـ"ّؿ دظمؾ ُمدرؾم٦م ، سمدأ ذم اًمّدراؾم٤مت آسمتدائٞم٦م ذم ُمٙمت٥م، صمه١٢٩٤اًم٘مٕمدة 

ُمـ دراؾم٦م اًمٙمّٚمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمٙمٚمٞمزّي٦م ختّرج ، وختّرج اه٤م ُمـ دراؾم٦م اًمث٤مٟمقّي٦م، و"ؾمٞم٤مًمٙمقت"سمـ

ٕمر، "ٓهقر"اًمدراؾم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦ّم ذم اًمٗمٚمًٗم٦م سمـُمـ واًمٕمرسمٞم٦ّم، و ، وىمد طمّمٚم٧م ًمف اًمِمٝمرة ذم اًمِمِّ

ُدومـ ذم ىمري٥م سم٤مب اعمًجد ، و١٩٣٨إسمريؾ  ٢١شمقذّم ذم. ؿم٤مقمر اعمنمق واًمٗمٚمًٗمل: ومٞم٘م٤مل ًمف

، يمّٚمٝم٤م "رضب يمٚمٞمؿ"، و"سم٤مُل ضمؼميؾ"، و"سم٤مٟمِؽ درا": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. "ٓهقر"اعمٚمٙمل سمـ

 (.شمٕمري٤ٌمً  ١٤ -٣/٧، "أردو دائرة ُمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ")         .سم٤مٕردي٦م

ٜمقّي٦م قمدد "ُمٕم٤مرف رو٤م": اٟمٔمر( 2) ًَّ  .١٩٣، صـه١٤07: اًم
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 (1)اويويؽتب الطبقب عبا احلي الـَّ  -٢

 ذم( واًمد أيب احلًـ قمكم اًمٜمدوي)إُملم اًمٕم٤مم ؾم٤مسم٘م٤مً ًمٜمدوة اًمٕمٚمامء ًمٙمٜم١م 

 :"ٟمزه٦م اخلقاـمر"

يٜمدر ٟمٔمػُمه ذم قمٍمه ذم آـماّلع قمغم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل وضمزئٞم٤ّمشمف، يِمٝمد سمذًمؽ "

ارهؿ"ويمت٤مسمف  "ومت٤مواه"جمٛمقع  اًمذي أًّمٗمف  "يِمٗمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مِهؿ ذم أطمٙم٤مم ىِمرـم٤مس اًمدَّ

 .(2)"٦م صمالث وقمنميـ وصمالصمٛمئ٦م وأًمػذم ُمّٙم٦م ؾمٜم

ْيْٚمقي شمنّمف سمزي٤مرة احلرَُملم اًمنميَٗملم ُمّرشَملم،  وىمد يم٤من اإلُم٤مم اًمٗم٤موؾ اًمؼَمَ

اعمقاوم٘م٦م ه ١٢٩٥ؾمٜم٦م  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ُمّرًة ذم ؿم٤ٌمسمف ُمع واًمده اجلٚمٞمؾ ُمقٟٓم٤م ٟم٘مل قمكم 

ٗم٤موًة وىمد ًم٘مل اإلُم٤مُم ذم ؾمٗمره طم. م١٩١٥اعمقاوم٘م٦م ه ١٣٢٣م، وأظمرى قم٤مم ١٨٧٨

سم٤مًمٖم٦ًم وشمرطمٞم٤ٌمٍت طم٤مّرًة، وٟم٤مل شم٘مديرًا وشمقىمػمًا ُمـ قمٚمامء احلرَُملم اًمٙمريَٛملم ٓ يتّمّقر 

وًم٦م اعمٙمٞم٦ّم"أطمٌد ُم٘مدار قمٚمٛمف إّٓ َُمـ يٓم٤مًمع يمت٤مسمف  وهمػمه٤م ( م١٩١٥/ه١٣٢٣) "اًمدَّ

وىمد صٜمّػ اإلُم٤مم ظمالَل إىم٤مُمتف سم٤محلرَُملم اًمنّميَٗملم يمت٤ٌمً ىمٞمٛم٦ًم ه٤مُّم٦ًم صمٛمٞمٜم٦ًم . ُمـ اًمٙمت٥م

ْيْٚمقي إمم احلرَُملم )وؾم٤موَمر ":  طمّرَر قمٌد احلّل اعمذيمقريمام اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًمؼَمَ

                                                

خ هٜمدي، ُوًمد قمٌد احلل ذم زاوي٦م قمٌد احلل سمـ ومخر اًمّديـ سمـ قمٌد ا( 1) ًمٕمكم احلًٜمل، سم٤مطم٨م ُم١مرِّ

وىمرأ اًمٗم٘مف وإدب , (ُمـ أقمامل ًمٙمٜم١م "راي سمريكم"قمغم سُمٕمد ُمٞمَٚملم ُمـ سمٚمدة )اًمًٞمّد قمٚمؿ اهلل 

، وُدومـ ه١٣٤١وسمٕمض يُمت٥م اًمٓم٥ّم ذم ًمٙمٜم١م، واؾمت٘مّر ومٞمٝم٤م ُمديرًا ٕقمامل ٟمدوة اًمٕمٚمامء، وشمقذّم 

 "ٟمزه٦م اخلقاـمر واهج٦م اعم٤ًمُمع واًمٜمقافمر": ٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م، ًمف شمّم"رأي سمريكم"سمٔم٤مهر سمٚمدة 

 (.٢٩١، ٣/٢٩١، "إقمالم")              .سم٤مًمٕمرسمٞم٦ّم، وصٜمّػ سمٚمٖم٦م إردو شمراضمؿ وشم٤مرخی٤مً 

 .٨/٥٢، ٣٢: ، طمرف إًمػ، ر"ٟمزه٦م اخلقاـمر"( 2)
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، وذايمر قمٚمامَء احلج٤مز ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦ّم واًمٙمالُمٞم٦ّم، وأًّمػ سمٕمَض (اًمنميَٗملم

اًمّرؾم٤مئؾ أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف سم٤محلرَُملم، وأضم٤مب قمـ سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل قمرو٧ْم قمغم قمٚمامء 

قِمٚمٛمف وؾِمٕم٦م اـّمالقمف قمغم اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦ّم واعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦ّم  احلرَُملم، وأقمجٌقا سمٖمزارة

 .(1)"وهقم٦م حتريره وَذيم٤مئف

 :رقم الشقخ موٓكا حمّؿا كريم اهلل ادفاجر اداين قائالً عن اإلمام -٣

اإلُم٤مم اهلامم اعمحّ٘مؼ اعمدىمِّؼ ؾمٞمّدي وَُمالذي جمّدد هذا اًمّزُم٤من قمٌد "هق

٤م حمٛمد أمحد رو٤م ظم٤من، ؾمّٚمٛمف اهلل احلٜم٤ّمن ُمقٟٓم -ومداه روطمل وىمٚمٌل-اعمّمٓمٗمك 

إيّن ُم٘مٞمؿ سم٤معمديٜم٦م إُمٞمٜم٦م ُمٜمذ ؾمٜملم، وي٠مشمٞمٝم٤م ُمـ اهلٜمد أًمقف ُمـ ": وىم٤مل....(2)"اعمٜم٤ّمن

اًمٕم٤معملم، ومٞمٝمؿ قمٚمامء وصٚمح٤مء أشم٘مٞم٤مء، رأيتُٝمؿ يدورون ذم ؾمٙمؽ اًمٌٚمد ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ 

قملم، وسم٤مإلضمالل ُمنقملم، ذًمؽ ُمـ أهٚمف أطمد، وأرى اًمٕمٚمامَء اًمِٙم٤ٌمَر اًمٕمٔمامء إًمٞمؽ ُُمٝمرِ 

 .(3)"ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف َُمـ يِم٤مء واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ

َوقي٦م"ويم٤من اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمد أرؾمؾ سمٕمَض أوراق  إمم اًمِمٞمخ  "اًمٗمت٤موى اًمرَّ

ُمـ ؿمٝمر ذي  ١٦إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ أُملُم ُمٙمت٦ٌم احلرم، ومحّرر اٟمٓم٤ٌمقم٤مشمف ذم رؾم٤مًم٦ٍم ُرىمٛم٧ْم ذم 

، ٟمرضمق اهلل "ومت٤مويف"شمٗمّْمؾ قمٚمٞمٜم٤م ؾمٞمُّدٟم٤م سمٕمّدة أوراق ُمـ ": م ىم٤مل١٩١٧ -ه١٣٢٥احلّج٦م 

أن يًّٝمؾ وي٘م٤مرب ًمٙمؿ إوىم٤مت إلمت٤مُمٝم٤م ذم أىمرب طملم٪ وم٢مهّن٤م طَمرّي٦م سم٠من  -قمّز ؿم٠مٟمف-

                                                

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٥١اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، صـ( 1)

 .٢١١ٞمخ حمٛمد يمريؿ اهلل اعمٝم٤مضمر اعمدين، صـ، شم٘مريظ اًمِم"اًمدوًم٦م اعمٙمٞم٦ّم سم٤معم٤مدة اًمٖمٞمٌٞم٦م"( 2)

 .٣١، ُم٘مّدُم٦م، صـ"اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م"( 3)
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إّٟمف ًمق رآه٤م !: ، واحلّؼ أىمقل!يٕمتٜمك اه٤م، ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمؿ ُذظمرًا ًمٞمقم اعمٕم٤مد، واهلل أىمقل

 .(1)"وجلٕمؾ ُم١مًمِّٗمٝم٤م ُمـ مجٚم٦م إصح٤مب أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ٕىمّرت قمٞمٜمف

 :وأيضاً رقم الشقخ إشامعقل خؾقل أمني كتب احلرم ادّؽي قال -٤

ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُّم٦م اعمجّدد، ؿمٞمخ إؾم٤مشمذة قمغم اإلـمالق، اعمقًمقي اًمِمٞمخ أمحد "

 .إًمخ... (2)"رو٤م

حؿقّة، مػتّي الشافعقّة وصقخ العؾام  بؿّؽة اد (3)وشطر الشقخ حمّؿا شعقا بابصقل -٥

 :ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م "اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"سمٕمدُم٤م ىمّرظ يمت٤مَب 

 .(4)"هذا ُم٤م شمٞمّن زم ُمـ ٟمٍمة هذا اإلُم٤مم اًمٙم٤مُمؾ"

                                                

 .٣٢اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، يمت٤مب اًمٕمالُّم٦م اجلٚمٞمؾ اًمًٞمّد إؾمامقمٞمؾ أُملم يمت٥م احلرم، صـ( 1)

 .١٣٨، شم٘مريظ اًمِمٞمخ اًمًٞمّد إؾمامقمٞمؾ ظمٚمٞمؾ، صـ"اًمدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 2)

ل اًمِّم٤مومٕمل، ُمٗمتل اًمِم٤مومٕمٞم٦ّم وؿمٞمخ اًمٕمٚمامء سمٛمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، ُوًمد حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسُمَّمٞمؾ احلََيُمل اعمٙمّ ( 3)

، وشمٚمّ٘مك ُمـ قمٚمامء اعمًجد احلرام ذم قمٍمه، وَٓزم اًمًٞمّد أمحد زيٜمل دطمالن ه1245اه٤م قم٤مم 

وختّرج قمغم يَديف، أظمذ قمـ اًمِمٞمخ رمح٦م اهلل اًمٙمػماٟمقي أيْم٤ًم، صمّؿ شمّمّدر ًمٚمتدريس سم٤معمًجد 

اًم٘م٤مدر اعمٜمديكم وهمػمه، قُملّم أُمٞمٜم٤ًم، صمّؿ شمقزّم اإلومت٤مء، شمقذّم سمٛمّٙم٦م احلرام، وأظمذ قمٜمف اًمِمٞمخ قمٌد 

ْيْٚمقي وقمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م رمحٝمؿ اهلل". )ه١٣٣١اعمٙمّرُم٦م ؾمٜم٦م  ، "اإلُم٤مم أمحد رو٤م حمّدث اًمؼَمَ

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ٢٥٢، ٢٥١صـ

 .١٤٢، شم٘مريظ اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سم٤مسُمَّمٞمؾ، صـ"اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 4)
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 :"مّؽة ادحؿقّة"مػتّي احلـػقّة بـ (1)وحّرر الشقخ عبا اهلل بن عبا الّرمحن رساج -٦

، ىمد أوضمد اًمٕمٚمامء ذم إقمّم٤مر وإُمّم٤مر -ضمّؾ وقمال-ومٚمف احلٛمد : أُّم٤م سمٕمد"

وضمّدد اهؿ اًمّديـ، وأودع ذم ىمٚمقاهؿ ُمـ إهار وإٟمقار ُم٤م أوزقم٧م سمف ٟمٗمقؾُمٝمؿ مت٤مم 

اًمتٌٞملم، ووامئرهؿ يمامل اًمتح٘مٞمؼ واًمٞم٘ملم، وإّن ُمٜمٝمؿ اًمٕمالُّم٦م اًمٗمّٝم٤مُم٦م اهلامم واًمٕمٛمدة 

يمؿ شمرك ": إّٟمف ُمِٚمؽ اًمٕمٚمامء إقمالم اًمذي طمّ٘مؼ ًمٜم٤م ىمقَل اًم٘م٤مئؾ اعم٤مهر! اًمدّرايم٦م، أٓ

 .(2)"مظمرإّوُل ًم

 وكتب الشقخ عبا اهلل بن حمؿا صاقة زيـي دحالن اجلقالين ادّؽي -٧

ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمداًّم٦م قمغم وومرة اـماّلقمف وهمزارة ُم٤مّدشمف ": ىم٤مئالً قمـ اإلُم٤مم

وـمقل سم٤مقمف، اإلُم٤مم اًمذي ُم٤م شمرك سم٤مسم٤مً ُمٖمٚم٘م٤مً إّٓ ومتح صٞم٤مِصٞمف، وٓ أُمراً ُمِمٙمالً إّٓ 

 .(3)"ًمٗم٤موؾ واهلامم اًمٙم٤مُمؾأووح ُم٤ٌمٟمِٞمف، ضمٜم٤مب إؾمت٤مذ ا

                                                

، وأظمذ ه١٢٩٦اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمّرمحـ هاج ُمٗمتل إطمٜم٤مف، ُوًمد سمٛمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م ؾمٜم٦م ( 1)

قًمتٞم٦ّم وقمـ واًمده أيْم٤ًم،  اًمٕمٚمقم آسمتدائٞم٦م قمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م ذم اعمدرؾم٦م اًمّمَّ

أضمّٚم٦م  ورطمؾ ُمـ ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م إمم ضمّدة صمّؿ إمم اًم٘م٤مهرة، ودظمؾ ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر وأظمذ قمـ

 .وُدومـ ذم قمامنه ١٣٦٨قمٚمامئٝم٤م وُمِم٤مخیٝم٤م، وشمقذّم 

 (.ُمٚمت٘مٓم٤ًم وشمٕمري٤ٌمً  ١٧٥، ١٧١، صـه١٤١٩اًمًٜمقي٦م  "ُمٕم٤مرف رو٤م")

 .١٤٣، شم٘مريظ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمّرمحـ هاج، صـ"اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 2)

 .١٥١اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، شم٘مريظ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد صدىم٦م زيٜمل دطمالن، صـ( 3)
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 :وحز السقّا حسني بن العالّمة السقّا عبا الؼادر الطرابؾيس قائالً  -٨

اًمٕمالُّم٦م اًمٜمحرير، واًمٗمّٝم٤مُم٦م اًمِمٝمػم، طم٤مُمل اعمّٚم٦م اعمحٛمدّي٦م اًمٔم٤مهرة، وجمّدد "

 .(1)"اعمئ٦م احل٤مرضة، أؾمت٤مِذي وىمدويِت ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ أمحد رو٤م

 :"ادايـة ادـورة"دم  (2)فاجروشّجل السقّا أمحا عيل اد -٩

اعمحّ٘مؼ اعمدىمِّؼ اًمٕمالُّم٦م اًمٗمّٝم٤مُم٦م اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ، ذو اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمِمٝمػمة، "

واًمت٠مًمٞمٗم٤مت اًمٙمثػمة، جمّدد اعمئ٦م احل٤مرضة، ؿمٞمخٜم٤م وأؾمت٤مذٟم٤م وُمقٟٓم٤م اعمقًمقي أمحد 

 .إًمخ... (3)"رو٤م

 :(4)وقال العالّمة موشى عيل الّشامي إزدهري إمحاي -1٠

إئّٛم٦م، اعمجّدد هلذه إُّم٦م أُمر ديٜمٝم٤م، اعم١مّيد ًمٜمقر ىمٚمقاه٤م وي٘مٞمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ إُم٤مم "

 .إًمخ... (5)"أمحد رو٤م

                                                

 .١٧١اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، شم٘مريظ اًمِمٞمخ طمًلم سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمراسمٚمز، صـ( 1)

رؾم٤مًم٦م ذم أذاف ": ًمف(. ه١٣١٣ت سمٕمد )وم٘مٞمف طمٜمٗمل : أمحد سمـ قمكم اهلٜمدي اًمراُْمٗمقري( 2)

 (.١/١٨٣، "إقمالم")           ."اًمٙمٞمالٟمٞمّلم احلٛمقّيلم اًم٘م٤مـمٜملم سم٤مهلٜمد

 .١٧٩قمكم اهلٜمدي اًمراُمٗمقري، صـ، شم٘مريظ اًمِمٞمخ أمحد "اًمدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 3)

، يم٤من ُمـ اًمِّم٤مم وًمٙمـ شمٕمّٚمؿ (ه١٣٣١يم٤من طمٞم٤ًّم ذم قم٤مم )اًمِمٞمخ اًمنميػ ُمقؾمك سمـ قمكم اًمِّم٤مُمل ( 4)

، ُمدّرٌس سم٤معمًجد اًمٜمٌقي  .ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر، صمّؿ ه٤مضَمر إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، قم٤ملٌ ُم٤مًمٙمل 

 (.شمٕمري٤ٌمً  ١٢٤، صـ"شم٤مريخ اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م")

 .٢١٤، شم٘مريظ اًمِمٞمخ ُمقؾمك قمكم اًمِّم٤مُمل، صـ"ًم٦م اعمّٙمٞم٦ماًمّدو"( 5)
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 :(1)وإّن الشقخ ياشني أمحا اخلقاري -1١

 :يمت٥م وهق سمَحَرم ؾمٞمّد اخلٚمٞم٘م٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ؿمٞمخ اًمٕمٚمقم واًمٓمري٘م٦م

صملم، وطمً": ٟم٤مقمت٤مً اًمِمٞمخ أمحد رو٤م سم٘مقًمف ٤مٌم ذم رىم٤مب اعمُٚمِحديـ، هق إُم٤مم اعمحدِّ

ُم٤من، وومريد إوان ُمقٟٓم٤م اًمٙم٤مُمؾ اًمًٞمّد أمحد رو٤م  .إًمخ... (2)"وطمٞمد اًمزَّ

 :(3)وخّط العالّمة يوشف إشامعقل الـَبفاين -١٢

, ـمٚم٥م ُمٜمّل سمٕمُض إوم٤موؾ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم واًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة أهؾ اعمديٜم٦م اعمٜمقّرة

اًمّدوًم٦م اعمٙمٞم٦ّم سم٤معم٤مدة "عمًّٛمك سمـ وهق اًمًٞمّد أُملم روقان أن أىمّرظ هذا اًمٙمت٤مب ا

                                                

، ُوًمد ذم سمٚمدة ُمٍم اعمٜمّمقرة، وشمٕمّٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٦م (ه١٣٤٤ت)اًمِمٞمخ ي٤مؾملم أمحد اخلٞم٤مري ( 1)

، ؿمٞمخ اًم٘مّراء ذم اعمديٜم٦م  إزهر، صمّؿ ه٤مضَمر إمم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة، طم٤مومظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، قم٤ملٌ ؿم٤مومٕمل 

 (.شمٕمري٤ٌمً  ١٢٥، صـ"شم٤مريخ اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م")             .ًمٜمٌّقياعمٜمّقرة، ُمدّرٌس سم٤معمًجد ا

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 2)  .٢١٩، شم٘مريظ اًمِمٞمخ ي٤مؾملم أمحد اخلٞم٤مري، صـ"اًمدَّ

ٟمًٌتف إمم . يقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ يقؾمػ اًمٜمٌَٝم٤مين اًمٌَػمويت اًمِّم٤مومٕمل، أدي٥م، ُمـ رضم٤مل اًم٘مْم٤مء( 3)

ه ١٢٦٦، واه٤م ُوًمد "إضْمِزم"ؾمتقـمٜمقا ىمري٦م ، ا"ومٚمًٓملم"ُمـ قمرب اًم٤ٌمدي٦م سمـ "سمٜمل َٟمٌٝم٤من"

جم٤مِورًا، ومٕم٤مد إمم ىمريتف وشمقذّم اه٤م  "اعمديٜم٦م"، وؾم٤موَمر إمم "ُمٍم"وٟمِم٠م، وشمٕمّٚمؿ سم٤مٕزهر سمـ

أومْمؾ اًمّّمٚمقات "جمّٚمدان، و "ضم٤مُمع يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء": وإن ُمـ ُم١مًّمٗم٤مشمف اًمٜمٗمٞم٦ًم. ه١٣٥١

٤مدات ًّ إٟمقار "، و"جزات ؾمٞمّد اعمرؾَمٚملمطمّج٦م اهلل قمغم اًمٕم٤معملم ذم ُمٕم"، و"قمغم ؾمٞمّد اًم

ذم جمّٚمد وخؿ،  "ؿمقاهد احلّؼ ذم آؾمتٖم٤مصم٦م سمًٞمّد اخلَٚمؼ"، و"اعمحّٛمدي٦م خمتٍم اعمقاه٥م اًمٚمدّٟمٞم٦م

 ."ؾمٕم٤مدة اًمداَريـ ذم اًمّّمالة قمغم ؾمٞمّد اعمرؾَمٚملم"وهق ُمـ أُمتع ُم١مًّمٗم٤مشمف وأٟمٗمًٝم٤م، و

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٨/٢١٨، "إقمالم"ُمٚمت٘مٓم٤ًم، و ١١١٩-٢/١١١٧، "ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس")
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شم٠مًمٞمػ اإلُم٤مم اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ أمحد رو٤م اهلٜمدي، ىمرأشُمف ُمـ أّوًمف إمم آظمره،  "اًمٖمٞمٌٞم٦م

يٜمٞم٦ّم وأصدىمٝم٤م هلج٦ًم، وأىمقاه٤م طمّج٦ًم، وٓ يّمدر ُمثُٚمف إّٓ  ومقضمدشُمف ُمـ أٟمٗمع اًمٙمت٥م اًمدِّ

ٗمف وأرو٤مه, قمـ إُم٤مٍم يمٌػم  .إًمخ... (1)"وقمالُّم٦ٍم ٟمحرير، ومريض اهلل قمـ ُم١مًمِّ

 :(2)وقال موٓكا السقّا حمؿا عثامن الؼادري -١٣

هر، ووطمٞمد اًمٕمٍم، اًمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ، اًمٕم٤مل اًمٕم٤مُِمؾ، ىم٤مُمع اًمٌدقم٦م، " ومريد اًمدَّ

ؼ اعمدىمِّؼ، اإلُم٤مم اهلامم هلذا اًمّزُم٤من، ُمقٟٓم٤م احل٤مج ؾمٞمِّدي حمّٛمد أمحد  ٟم٤مس اًمًٜم٦ّم، اعمح٘مِّ

 .إًمخ... (3)"رو٤م

 :شقخ عبا الّرمحن الَادّهانوقال موٓكا ال -١٤

زسمدة اًمٗمْمالء اًمراؾمخلم، قمالُّم٦م اًمّزُم٤من، واطمد اًمّدهر وإوان، اًمذي ؿمٝمد "

 .(4)"سم٠مّٟمف اًمًٞمّد اًمٗمرد اإلُم٤مم "اًمٌٚمد احلرام"ًمف قمٚمامُء 

 :وقال موٓكا الشقخ عابا بن حسني ادالؽي -١٥

ًمنَمّ اًمٕمٛمٞمؿ، َُمـ عم٤م ووّمؼ اهلل إلطمٞم٤مء ديٜمف اًم٘مقيؿ، ذم هذا اًم٘مرن ذي اًمِٗمتـ وا"

أراد سمف ظمػماً ُِمـ ورصم٦م ؾمٞمّد اعمرؾَمٚملم، ؾمٞمّد اًمٕمٚمامء إقمالم، وومخر اًمٗمْمالء اًمِٙمرام، 

                                                

 .٢١٢، شم٘مريظ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم يقؾمػ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمٌَٝم٤مين، صـ"اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 1)

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 2)

 .٢٣١، شم٘مريظ اًمِمٞمخ اًمًٞمّد حمٛمد قمثامن اًم٘م٤مدري احلٞمدرآسم٤مدي، صـ"اًمّدوًم٦م اعمٙمٞم٦م"( 3)

 .٩٧ًمدّه٤من، صـ، شم٘مريظ اًمِمٞمخ قمٌد اًمّرمحـ ا"طُم٤ًمم احلرُملم قمغم ُمٜمحر اًمٙمٗمر واعملم"( 4)
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و٤م ذم يمّؾ وـمر، اًمٕم٤مَل اًمٕم٤مُمؾ ذو  ػم واًمٕمدل اًمرِّ ًِّ وؾمٕمد اعمّٚم٦م واًمّديـ، أمحد اًم

 .(1)"اإلطم٤ًمن، طمية اعمقمم أمحد رو٤م

 :داينوقال الشقخ ضقا  الّاين أمحا ادفاجر ا -١٦

هر، اإلُم٤مم اهلامم " إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦ّم، جمّدد اًمّديـ واعمّٚم٦م، وطمٞمد اًمٕمٍم، ومريد اًمدَّ

٤مْه قمٌد اعمّمٓمٗمك أمحد رو٤م ىُمّدس ّهه، يم٤من جمّدد هذا اًم٘مرن سم٤محلّؼ، قمامد  اًمٕمالُّم٦م اًمِمَّ

قمٔمٞمؿ اًمؼميم٦م سمٓمالً  "أقمغم طمية"اإلؾمالم ذم اًمقاىمع، وحم٤مومظ اًمًٜم٦ّم، يم٤من ؾمٞمّدٟم٤م 

يٜمٞم٦ّم وظمدُم٤مشمف اًمِٕمٚمٛمٞم٦ّم وُمآصمره اًمتجديدّي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦مضمٚمٞمالً سم٠مو  .(2)"ص٤مومف اًمدِّ

 :الشقخ حمؿا مجال بن حمؿا إمر بن حسني ادالؽي -١٧

 .(3)"اًمٕم٤مل اًمٕمالُّم٦م اعمٗمرد، واًمًٞمّد احلؼم إجمد، ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤من"

 :(4)الشقخ حمّؿا خمتار بن عطارد اجلاوي -١٨

                                                

 .٨٦، شم٘مريظ ُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞم٦ّم اًمِمٞمخ قم٤مسمد سمـ طمًلم، صـ"طم٤ًمم احلرَُملم"( 1)

 .١٧، ١٦، صـ "اًمٗمْمؾ اعمقهٌل"ُم٘مّدُم٦م : اٟمٔمر( 2)

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 3)  .١٥٨، شم٘مريظ اًمِمٞمخ حمٛمد مج٤مل سمـ حمٛمد إُمػم سمـ طمًٜمل، صـ"اًمدَّ

ًٞم٤م، صمّؿ ه٤مضَمر إمم ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م ذم ؾمٜم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد خمت٤مر سمـ قمٓم٤مرد اجل٤موي، ُوًمد ذم أٟمدوٟمٞم( 4)

، سم٤مرع ذم اًمٗمٚمٙمٞم٤مت، ُمدّرس سم٤معمًجد ه١٣٤٩، وهٜم٤م شمقذّم ه١٣٢١ ، قم٤مرٌف سم٤مهلل قم٤ملٌ ؿم٤مومٕمل 

احلرام، ويم٤من سمٞمتف أيْم٤ًم ُمدرؾم٦ٌم، وأظمذ ُمٜمف يم٤ٌمُر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٕمرب واًمٕمجؿ، وًمف ُمّمٜمَّٗم٤مت 

صملم سمٛمًٚمًالت إطم٤مد": ُمٜمٝم٤م ٤مدة اعمحدِّ ًّ مجع اًمِمقارد ُمـ "، و"ي٨م إرسمٕملمإحت٤مف اًم

 ."اعمقارد ذم ؿمٞمقخ اسمـ قمٓم٤مرد"، و"ُمروي٤مت اسمـ قمٓم٤مرد

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م")  (.شمٕمري٤ٌمً  ١١٥، ١١٤، صـ"شم٤مريخ اًمدَّ
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٘ملم ذم هذا اًمّزُم٤من، وأّن يمالُمف طمؼ  ساٌح، ومٙم٠مّٟمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء اعمح٘مِّ "

أفمٝمره اهلل شمٕم٤ممم قمغم يد هذا اإلُم٤مم، وهق  -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ُمٕمجزات ٟمٌٞمّٜم٤م 

ٜمّٞملّم، ؾمٞمِّدي أمحد رو٤م ظم٤من، ُمتّٕمٜم٤م اهلل  ًُ ٘ملم، وقمٛمدة اًمٕمٚمامء اًم ٟم٤م، ظم٤ممت٦م اعمح٘مِّ ؾمٞمّدٟم٤م وُمق

 .(1)"أراد سمف ؾمقءاً، وطمنمه اهلل وإّي٤مٟم٤م ذم زُمرة اًمٜمٌّٞملّم واًمّمّدي٘ملم سمٌ٘م٤مئف، ومح٤مه ُمـ مجٞمع َُمـ

 :(2)الشقخ عيل بن أمحا ادَْحضار -١٩

وم٢ميّن ىمد ٟمٔمرُت ذم هذه اًمّرؾم٤مًم٦م ٟمٔمَر شم٠مُّمٍؾ وإُمٕم٤من، وم٠مًمٗمٞمتُٝم٤م ذم هم٤مي٦ٍم ُمـ "

احلًُـ واًمتح٘مٞمؼ واإلشم٘م٤من، يمٞمػ ٓ، وهل مجُع َُمـ أهم٤مث اهلل سمف اعمًٚمٛملم ذم هذا 

 .(3)"، اًمٕمالُّم٦م اًمٙم٤مُمؾ اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ أمحد رو٤م ظم٤من...!ًمّزُم٤منا

 :(4)الشقخ عبا احلؿقا بن حمؿا العطّار -٢٠

ؼ، اعمقمم اهلامم أمحد رو٤م ظم٤من، أطمد ُمِم٤مهػم " اًمٕمالُّم٦م اعمدىمِّؼ، اًمدّرايم٦م اعمح٘مِّ

 .(5)"قمٚمامء اهلٜمد إقمالم

 :(1)الشقخ السقّا يوشف عطا  البغاادي -٢١

                                                

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 1)  .١٦٦، شم٘مريظ اًمِمٞمخ حمٛمد خمت٤مر سمـ قمٓم٤مرد اجل٤موي، صـ"اًمدَّ

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 2)

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 3)  .١٨١ٞمخ قمكم سمـ أمحد اعمَْحْم٤مر، صـ، شم٘مريظ اًمِم"اًمدَّ

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 4)

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 5)  .224، شم٘مريظ اًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد سمـ حمٛمد اًمٕمّٓم٤مر، صـ"اًمدَّ
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 .(2)"ؾ ص٤مطم٥م اًمٕمروم٤من، ؾمٞمّدي اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدريٟٓم٤م اًمٗم٤موُمق"

مشؼي -٢٢  :(3)الشقخ حمؿا أمني شَويا الاِّ

ؼ، اًمٚمقذقمّل اعمدىمِّؼ، اًمِمٞمخ " اًمٕمالُّم٦م اًمٙمٌػم، واًمٗمّٝم٤مُم٦م اًمِمٝمػم، إعمٕمل اعمح٘مِّ

 .إًمخ...(4)"أمحد رو٤م ظم٤من

مشؼي -٢٣  :(5)الشقخ حمّؿا الاِّ

٦م اعمٕمٞمد اعمٌدئ، اًمٕم٤مل اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ أمحد ُمرؿِمد اًم٤ًمًمٙملم اعمٚمحقظ سمٕمٜم٤مي"

ْيْٚمقي، أؾمٙمٜمف اهلل شمٕم٤ممم اجلٜم٦ّم سمٗمْمٚمف ويمرُمف، آُملم  .(6)"!رو٤م ظم٤من اهلٜمدي اًمؼَمَ

                                                

يٜمٞم٦ّم اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم . قم٤ملٌ سم٤محلدي٨م، سمٖمدادي: يقؾمػ سمـ حمٛمد ٟمجٞم٥م اًمٕمٓم٤م( 1) يم٤من ُمدّرس اًمِمٕم٦ٌم اًمدِّ

 (.٨/٢٥٣، "إقمالم")          .ٚمؿ احلدي٨مرؾم٤مًم٦م ذم قم: ًمف. ضم٤مُمٕم٦م آل اًمٌٞم٧م سمٌٖمداد

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 2)  .٢٣١، شم٘مريظ اًمِمٞمخ اًمًٞمّد يقؾمػ قمٓم٤مء اًمٌٖمدادي، صـ"اًمدَّ

وم٘مٞمٌف ُمٜم٤مفمٌر، ًمف قمٚمٌؿ سم٤مًمٗمرائض، ِدَُمِمِ٘مل  اعمقًمد واًمقوم٤مة : حمٛمد أُملم سمـ حمٛمد سمـ قمكم ؾمَقيد( 3)

 "سُمخ٤مرى"و "اهلٜمد"و "ريمٞم٤مشم"شمٕمّٚمؿ سمِدُمِمؼ وسم٤مٕزهر، وىم٤مم سمرطمالٍت إمم (. ه١٣٥٥ت)

ُم٦م، ُمّدة ؾمٜم٦م، ودّرس أصقل اًمٗم٘مف ذم "اعمٖمرب"و "اًمٞمٛمـ"و ، وأًم٘مك دروؾم٤ًم قم٤مُّم٦ًم ذم ُمّٙم٦م اعمٙمرَّ

 ."قمٚمقم اًم٘مرآن"، و"شمًٝمٞمؾ احلّمقل قمغم ىمقاقمد إصقل"ُمٕمٝمد احل٘مقق سمِدُمِمؼ، وصٜمّػ 

 (.٦/٤٤، "إقمالم")  

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 4) ُمِم٘مل، صـ، شم٘مريظ اًمِمٞمخ حمٛمد أُملم "اًمدَّ  .٢٣٥ؾمَقيد اًمدِّ

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف( 5)

وًم٦م اعمّٙمٞم٦م"( 6) ُمِم٘مل، صـ"اًمدَّ  .٢٣٩، شم٘مريظ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمدِّ
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يمام أىمّر ه١مٓء اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٕم٤مَل اإلؾمالُمل سمٕمٌ٘مرّيتف وإُم٤مُمتف ودمديده، اقمؽمف 

ُمتف ودمديده، ومٛمـ قمـ قمٌ٘مرّيتف وإُم٤م "اًم٤ٌميمًت٤من"و "اهلٜمد"ضمّؾ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم 

طم٤ًمم "و "اًمّدوًم٦م اعمّٙمٞم٦ّم"يريد اًمتٗمّمٞمؾ قمـ ذًمؽ ومٚمػماضمع اًمت٘م٤مريظ اجلٚمٞمٚم٦م ذم 

ومت٤موى "، و"طمٞم٤مة اعمقات ذم سمٞم٤من ؾمامع إُمقات"، (1)"اًمّّمقارم اهلٜمدّي٦م"و "احلرُملم

 .ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م "احلرُملم سمرضمػ ٟمدوة اعملم

 وفاة اإلمام

م وىم٧م ١٩٢١/ه١٣٤١ذم صٗمر اعمٔمّٗمر  ٢٥ ارحتؾ هذا اإلُم٤مم إمم رمح٦م اهلل ذم

: ًم٘مد صدق ُمـ ىم٤مل, "سَمَرْيكِم "سمٌٚمدة  "طمّل قمغم اًمٗمالح": صالة اجلٛمٕم٦م أوان ىمقل اعم١مّذن

وًمٙمـ هذا اعمرحتؾ ل يٙمـ قم٤معم٤ًم وم٘مط، سمؾ يم٤من قمٌ٘مرّي , "ُمقت اًمٕم٤مل ُمقت اًمٕم٤ملَ "

ومٙمام , اًمٗمراغ إمم أن اإلؾمالم وإُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م، ومؽمك ومراهم٤ًم ٓ يٛمأل، ويًتٛمرّ 

 .وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل, "ىمٌض اًمٕمٚمؿ يٙمقن سمٛمقت اًمٕمٚمامء": ورد

ويم٤من اإلُم٤مم اعمرحتؾ اؾمتخرج ؾمٜم٦م ووم٤مشمف سمح٤ًمب اجلّٛمؾ ىمٌؾ ارحت٤مًمف سمخٛم٦ًم 

﴿: ُمـ هذه أي٦مه ١٣٣٩أؿمٝمر ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م           

  ﴾=ومجزاهؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٜم٤ّم وقمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم ظمػمًا آُملم سمج٤مه , >١٥: ٟم٤ًمناإل

 .اًمٜمٌّل إُملم قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف أومْمؾ اًمّمالة وأيمرم اًمتًٚمٞمؿ

                                                

قارم اهلٜمدّي٦م"( 1) ، مجع ومٞمف (ه١٣٨١ت)عمٜم٤مفمِر اإلؾمالم اًمٕمالُّم٦م طَمِمَٛم٧ْم قمكم ظم٤من اًمَٚمٙمٜمقي : "اًمّمَّ

 ."طم٤ًمم احلرَُملم" شمّمدي٘م٤مت قمٚمام أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م ذم اهلٜمد وشم٘م٤مرئمٝمؿ قمغم
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وصغّم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمػم ظمٚم٘مف وٟمقر قمرؿمف ؾمٞمّدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف 

 !.سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم, أمجٕملم
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 تاج الرشيعة مػتي اهلـا ادسجم عنكبذة 

 إزدهري حػظه اهلل تعاىل خان أخس رضا الشقخ

 :مولاه ومسؼط رأشه

هق اإلُم٤مم اًم٘مدير اًمِم٠من حمٛمد أظمؽم رو٤م ظم٤من احلٜمٗمل اًم٘م٤مدري إزهري، ُوًمد 

م ١/٢/1943اعمقاومؼ ه 1362يقم اًمثالصم٤مء اًم٤ًمدس واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر حمّرم ؾمٜم٦م 

يمٞمٚمق ُمؽماً ُمـ اًمٕم٤مصٛم٦م دهلل ذم ( ٢٥١)ل اهلٜمد اًمتل شمٌٕمد ُم٤ًموم٦م سمٛمديٜم٦م سَمَريكم ذم ؿمام

 .ادم٤مه اًمنّمق

 :كشلته وكسبه

ُوًمد ذم سمٞم٧ٍم قم٤مُمٍر سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء اعمٕمرووملم ذم  -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-اًمِمٞمخ 

اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م ُمٜمذ أيمثر ُمـ ُمئتَل ؾمٜم٦م، طمٞم٨م أّٟمف اسمـ طمٗمٞمد اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اهلامم، وطمٞمد 

ٕوان، اعمجّدد ٕوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري ؾمٞمّدي أمحد رو٤م اًمّزُم٤من، ومريد ا

يٚمقي، ومٜمًٌف إًمٞمف يّمؾ قمـ ـمرق واًمَديف  :ظم٤من احلٜمٗمل اًمؼَمَ

ومٝمق اسمـ اًمِمٞمخ اعمٗمنِّ إقمٔمؿ سم٤مهلٜمد ُمقٟٓم٤م حمٛمد إسمراهٞمؿ رو٤م اعمٙمٜمّك 

٤م ، اسمـ طمّج٦م اإلؾمالم اًمِمٞمخ حمٛمد طم٤مُمد رو٤م، اسمـ اًمِمٞمخ أمحد رو"ںضمٞمالين ُمٞم٤م"سمـ

يٚمقي ه ُّٕمف هق اعمٗمتل إقمٔمؿ سم٤مهلٜمد اًمِمٞمخ حمٛمد . احلٜمٗمل اًمؼَمَ أُّم٤م ُمـ ضمٝم٦م أُّمف وم٢مّن ضمدَّ

يٚمقي  .ُمّمٓمٗمك رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري احلٜمٗمل اًمؼميم٤ميت، اسمـ اًمِمٞمخ أمحد رو٤م احلٜمٗمل اًمؼَمَ

 :ؿه العؾوم وأشاتذتهتعؾّ 

ٕم٘مٚمٞم٦م اًمدروس إّوًمٞم٦م واًمٕمٚمقم آسمتدائٞم٦م اًم -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-أظمذ اًمِمٞمخ 

ه ُّٕمف اًمِمٞمخ حمٛمد  واًمديٜمٞم٦م قمـ اًمٕمٚمامء إيم٤مسمر اعمٕمرووملم ذم وىمتف، وقمـ واًمده وضمدِّ
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سمٛمً٘مط رأؾمف  "دار اًمٕمٚمقم ُمٜمٔمر اإلؾمالم"ُمّمٓمٗمك، وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة اًمتخّرج ُمـ 

شمٕمٚمٞمٛمف ذم ضم٤مُمٕم٦م إزهر اًمنميػ سم٤مًم٘م٤مهرة ذم  -أداُمف اهلل-ُمديٜم٦م سَمَريكم، صمّؿ أيمٛمؾ 

م، درس ومٞمٝم٤م اًمّٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وختّّمص ذم إطم٤مدي٨م 1966إمم م 1963اًمٗمؽمة ُم٤م سملم 

 .وشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 :حقاته العؿؾقة والعؾؿقة

ُمـ اًم٘م٤مهرة إمم اهلٜمد اٟمخرط ذم اًمتدريس  -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-سمٕمد قمقدة اًمِمٞمخ 

 ."دار اًمٕمٚمقم ُمٜمٔمر اإلؾمالم"سمـ

ٛمف اعمٗمتل أؾّمس سمٕمد ومؽمة دار اإلومت٤مء سمٕمد أظمذ اإلضم٤مزة ُمـ ُمرؿمده وُمٕمٚمِّ 

 ."دار اًمٕمٚمقم ُمٜمٔمر اإلؾمالم"إقمٔمؿ سم٤مهلٜمد اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك رو٤م، وشمرك اًمتدريس سمـ

وىمد اؾمتخٚمػ اعمٗمتل إقمٔمؿ سم٤مهلٜمد اًمِمٞمخ حمٛمد ُمّمٓمٗمك رو٤م ىمٌؾ ووم٤مشمف 

طمٗمٞمَده اًمِمٞمخ اًمٕمالَُم٦م حمٛمد أظمؽم رو٤م، وقمٞمّٜمف ُمٗمتٞم٤مً قم٤مُم٤مً سم٤مهلٜمد، طمٞم٨م رآه أهال 

 .ًمذًمؽ

وطمّؾ اعم٤ًمئؾ اعمٕمّ٘مدة اعمتٕمّٚم٘م٦م ذم اًمٗم٘مف وهمػمه، وٓ  وىمد سمرع اًمِمٞمخ ذم اإلومت٤مء

 .همرو ذم ذًمؽ٪ ّٕٟمف ختّرج قمغم يد اعمٗمتل إقمٔمؿ ٟمٗمًف

وإّن ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ يمثػم اًمًٗمر ًمٜمنم اًمّديـ واًمتققمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م وقم٘مٞمدة أهؾ 

اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م، وًمف شمالُمذة وحمٌّقن ُمٜمتنمون ًمٞمس ذم اهلٜمد ومح٥ًم، سمؾ ذم ؾم٤مئر 

ويٕمتؼم ؾمامطمتف اعمريب هلؿ، وهؿ يٜمٝمٚمقن ُمـ قمٚمٛمف وُمٙم٤مٟمتف اًمروطم٤مٟمٞم٦م، وىمد اعمٕمٛمقرة، 

 .ُمـ ىِمٌؾ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء "شم٤مج اًمنّميٕم٦م"أقمٓمل اًمِمٞمخ ًم٘م٥م 
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وًمٚمِمٞمخ َُمٞمؾ يمٌػم ًمٙمت٤مسم٦م اًمِمٕمر واعمدائح وإًم٘م٤مئٝم٤م ذم اعمح٤مومؾ واعمٜم٤مؾم٤ٌمت، 

م، وشمّؿ 1986قم٤مم  "ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٖمٗمران": سمٛمٕمٜمك "ؾمٗمٞمٜمف سمخِمش": وىمد ٟمنم ديقاٟمف سم٤مؾمؿ

ح٦م ؾمٜم٦م  م، واًمديقان يِمتٛمؾ قمغم ُمدائح اًمِمٞمخ 2006إصدار ـمٌٕم٦م ضمديدة ُمٜم٘مَّ

 .سم٤مًمّٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م وإردي٦م، وشمقضمد ُمدائح وىمّم٤مئد ًمٚمِمٞمخ ل شمٜمنم سمٕمد

وًمٚمِمٞمخ قمدة شمّم٤مٟمٞمػ ورؾم٤مئؾ سم٤مًمّٚمٖمتلم إردي٦م واًمٕمرسمٞم٦م، وضم٤مر شمرمج٦م 

 :تّم٤مٟمٞمػسمٕمْمٝم٤م ُمـ إردي٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م، ُمـ هذه اًم

 .طمٙمؿ اًمتّمقير -١

 .اًمّدوم٤مع قمـ يمٜمز اإليامن ذم ضمزأيـ -٢

 .قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٚمٗمزيقن واًمٗمٞمديقن -٣

 .احلّؼ اعمٌلم -٤

 .حت٘مٞمؼ أن أسم٤م إسمراهٞمؿ شم٤مرح ٓ آزر -٥

ؿمٛمقل اإلؾمالم ٕصقل اًمّرؾمقل اًمٙمرام، ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م "شمٕمري٥م رؾم٤مًم٦م -٦

 .رمحف اهلل

 ."أّن اًمّديـ يًتٖمٜمل قمـ اًمِّم٤مرع ؾمّد اعمِم٤مرع قمغم َُمـ ي٘مقل"رؾم٤مًم٦م  -٧

 ."اًمّمح٤مسم٦م ٟمجقم آهتداء"رؾم٤مًم٦م  -٨

هق شمٕمري٥ٌم ًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اًمّٚمٖم٦م إردي٦م ًمإلُم٤مم  "اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف" -٩

، وٟمٌذٌة ُمـ رؾم٤مًم٦م ٟم٤مدرة صٜمّٗمٝم٤م اإلُم٤مم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ؾمّٛمٞم٧م ُمدارج -رمحف اهلل-أمحد رو٤م 

حت٘مٞم٘مٝم٤م ومجٕمٝم٤م  -طمٗمٔمف اهلل-أظمؽم  ـمٌ٘م٤مت احلدي٨م اًمتل ىم٤مم ؾمٞمّدي اًمِمٞمخ حمٛمد

 .واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م
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ٛم٦م اًمٗمّج٤مر"شمٕمري٥م  -١0 ًِّ  .وهق اًمذي سملم أيديٜم٤م "ىمقارع اًم٘مّٝم٤مر قمغم اعمج

 ."إُمـ واًمٕمغم ًمٜم٤مقمتل اعمّمٓمٗمك سمداومع اًمٌالء"شمٕمري٥م  -١١

وإّن دار اإلومت٤مء سمٛمديٜم٦م سَمَريكم واًمذي يديره اًمِمٞمخ سمٜمٗمًف ٓ يٕمتؼم دار إومت٤مء 

ري٘م٦م أهؾ جلٖمراومٞم٦م وم٘مط، إّٟمام ؾم٤مَهؿ ذم شم٘مديؿ اًمٗمتقى إمم ؾم٤مئر اًمٕم٤مل قمغم ـمعمٜمٓم٘متف ا

 .٦م واجلامقم٦ماًمًٜمّ 

ًمٞمس سم٤مرقم٤مً ذم اًمٚم ٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م  -أدام اهلل سمريم٤مشمف-وإّن اًمِمٞمخ اًمٕمالُّم٦م 

وإردي٦م، سمؾ إّن ًمف ُمٚمٙم٦ًم قمٔمٞمٛم٦ًم ذم اًمّٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، وىمد ؾم٤مَهؿ ؾمامطمتف سم٤مإلومت٤مء 

 .ٚمٞمزي٦م، وصدر ًمف يمت٤مب ومٞمٝم٤مواإلُمالء سم٤مإلٟمج

ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير أن يديؿ اًمّمّح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ًمِمٞمخٜم٤م اًمٕمالُّم٦م حمٛمد أظمؽم 

رو٤م، ويٚمًٌف طمٚمؾ اًمت٘مقى واشّم٤ٌمع اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌّقي٦م اًمنميٗم٦م، وأن يٓمٞمؾ اهلل ذم قمٛمره، وأن 

٤م يٌ٘مٞمف ُذظمرًا ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ُمٜمّمقراً قمغم أقمدائف، وحیٗمٔمف ُمٜمٝمؿ، وأن يٜمٗمٕمٜم

 .سمٕمٚمقُمف، وأٟمقاره ذم اًمّداريـ

وصغّم اهلل قمغم ؾمٞمّدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وآسم٤مئف اًمٓمٞمٌّلم، وزوضم٤مشمف 

 .أُّمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وأصح٤مسمف اًمٙمرام واًمت٤مسمٕملم هلؿ إمم يقم اًمّديـ

 ظم٤مدم اًمِمٞمخ اًمٗم٘مػم إمم اهلل

 حمٛمد ظم٤مًمد اعمّٙمل         
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ؿة الػُ   ّجارقوارع الؼّفار عذ ادجسِّ

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 ًِّ وؾمٚمِّؿ وسم٤مِرك  ٛم٦ُم اًمٔم٤معمقن قمٚمقاً يمٌػمًا، صؾِّ ؾمٌح٤مٟمؽ ي٤م َُمـ شمٕم٤ممم قماّم ي٘مقل اعمج

قمغم َُمـ أشم٤مٟم٤م سمِمػماً ٟمذيرًا، داقمٞم٤مً إًمٞمؽ سم٢مذٟمؽ هاضم٤ًم ُمٜمػماً، وقمغم آًمف وصح٤مسمتف وأهؾ 

 . ؾمٜمّتف ومج٤مقمتف يمثػماً يمثػماً 

 هلل عّز وجّل عؼائا أدهل السـّة واجلامعة دم تـزيه ا

 .يمّؾ قمٞم٥ٍم وٟم٘مّم٤منٍ  قمـُمٜمزٌه شمٕم٤ممم اهلل  (1)

 أصالً ذم  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-يمؾ  حیت٤مج إًمٞمف، وٓ حیت٤مج  (2)
ٍ
 إمم رء

ٍ
 .٠مّي ضمٝم٦مٍ سمرء

 .ُمٜمّزٌه قمـ ُمِم٤ماه٦م اخلَْٚمؼ (3)

، هق أن يمام يم٤من ذم إزل، وٓ يزال يمام يم٤من إمم إسمد،  (4) ٓ يتٓمّرق إًمٞمف اًمتٖمػّمُ

 .ٙمقن أّوًٓ ذم ـمقٍر صمّؿ يتٓمّقر إمم طم٤مًم٦ٍم أظمرىوٓ جيقز أسمداً أن ي

 ضمًامين  ًموٓ قمالىم٦َم  ،سمجًؿٍ ًمٞمس  (5)
ٍ
 .سمذاشمف شمٕم٤ممم ٌمء

، ٓ ـمقيٌؾ وٓ قمريٌض، "إّٟمف سم٘مدر يمذا ويمذا": طمتّك ي٘م٤ملف اعم٘مداُر ًم ٓ يٕمرض (6)

وٓ ذو ضمرٍم، وٓ ؾمخلٌم، وٓ رىمٞمٌؼ، وٓ يمثػٌم، وٓ ىمٚمٞمٌؾ، وذم اًمٕمّد واًمقزن 

 . صٖمػٌم، وٓ صم٘مٞمٌؾ، وٓ ظمٗمٞمٌػ ٓ يمٌػٌم وٓ

ٌر وٓ ـمقيٌؾ، وٓ  (7) هق ُمٜمّزٌه قمـ اًمِمٙمؾ، ٓ ُمٜمًٌٌط وٓ ُمٜم٘مٌٌض، وٓ ُمدوَّ

 .ٌف، وًمٞمس سمِذي صقرٍة همػم ُم٤م ذيمروٓ ُمٜمحرِ  (1)ٌع، وٓ ُمًت٘مٞمؿٌ ُمثٚم٨ٌَّم وٓ ُمرسمَّ 

                                                

 .اؾمت٘م٤مُم٦م إضم٤ًمم: أي( 1)
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يٙمقن ُمٜمًٌٓم٤ًم  أن ُمٜمّزٌه قمـ طمد  وـمرٍف وهن٤مي٦ٍم، وًمٞمس سمٖمػم اعمحدود قمغم ُمٕمٜمك (8)

مم هم٤مي٦م، سمؾ اعمراد أّٟمف ُمٜمّزٌه قمـ اعم٘مدار وهمػِمه ُمـ مجٞمع إقمراض، اعمٝمؿ أّن ٓ إ

 .هن٤مي٦م ًٓمٜمٗمل احلّد، وًمٞمس إلصم٤ٌمت اعم٘مدار إمم  "ًمٞمس سمٛمحدود": ىمقًمٜم٤م

(9)  
ٍ
 .ل يتٙمّقن ُمـ رء

 .إضمزاء أو احلّمص ذم ذاشمف شمٕم٤ممم ٓ يٛمٙمـ ومرُض  (10)

قمـ اًمٞمٛملم، أو اًمِمامل، أو  هق: ٓ جيقز أن ٟم٘مقل رف، يمامٓمٝم٦م واًماجلُمٜمّزٌه قمـ  (11)

 .قمغم ُمٕمٜمك اجلٝم٦م "، أو وراء، أو ومققىمّدام" هق :حت٧م، يمذًمؽ ٓ ي٘م٤مل

 .ويٙمقن ُمتٕمّٚم٘م٤مً سمف ٓ جيقز أن يتّّمؾ سمٛمخٚمقٍق  (12)

 .وم٤مصٚم٦م ق خمٚمقىم٤ًم سمحٞم٨م يٙمقن سمٞمٜمف شمٕم٤ممم وسملم اعمخٚمقق ُم٤ًموم٦مٌ وٓ يٗم٤مرِ  (13)

 .ّؾ ٛمحًمٚم ٓٛمٙم٤من وًمٚم ٘مرٓيٗمت (14)

واًمٜمزول واًمّمٕمقد واحلريم٦م واًمًٙمقن وهمػمه٤م ُمـ ُمٜمّزٌه قمـ اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد  (15)

 .ؾم٤مئر قمقارض اجلًؿ واجلًامٟمٞم٤مت

 اًمتل قم٘مٞمدةً  قمنم ٦موهذه اخلٛمًواًمٕم٘م٤مئد اًمتٜمزهيٞم٦ّم ذم حمّؾ اًمتٗمّمٞمؾ ٓ حتَم، 

ه٤م اعم٤مّر ذيمرُ  اًمثالصم٦مُ  حل٤مضم٦م، وأصؾ مجٞمع اعم٤ًمئؾ اعمذيمقرة اًمٕم٘م٤مئدُ ٘مدر اسم٤م ه٤مهٜم ذيمرْت 

ومم٪ وم٢مهّن٤م ظمالص٦م اعمٓم٤مًم٥م شمٚمؽ اًمثالصم٦م هل اًمٕم٘مٞمدُة إُ  اسمتداًء، وأصؾ إصقل ُمـ سملم

 ،فاًمتٜمزهيٞم٦ّم سم٠مصٚمٝم٤م وحمّّمٚمٝم٤م، أدًّمتٝم٤م مجٞمُع أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦ّم اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م شمًٌٞمحُ 

 ُمِم٤ماَه  وقمدمُ  ،ٚمتفمم٤مصمَ  وقمدمُ  ،فواؾمتٖمٜم٤مئُ  ،فهيُ وشمٜمزّ  ،فًُ وشم٘مدي
ٍ
اًمتًٌٞمح  آَي إّن ، وتف سمٌمء

﴿: ٕم٤مممشم ي٘مقل يمثػمة،       ﴾ =وىم٤مل شمٕم٤ممم>٢٣: احلنم ، :﴿   

        ﴾ =وىم٤مل شمٕم٤ممم>٩٧: آل قمٛمران ، :﴿          ﴾ 



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

76 

 ﴿: ، وىم٤مل شمٕم٤ممم>٢٤: احلديد=     ﴾ =وىم٤مل شمٕم٤ممم>١١: اًمِمقرى ، :

﴿        ﴾ =وىم٤مل شمٕم٤ممم>٦٥: ُمريؿ ، :﴿       ﴾ 

 >.٤: اإلظمالص=

ـّ آي٤مٌت  ـّ أم   وأي٤مت ذم هذه اعمٓم٤مًم٥م يمثػمة، ه اًمٙمت٤مب، ٓ ظمٗم٤مَء ذم  حمٙمامت، وه

ٓ إؿمٙم٤مل، واإليامُن سمام فمٝمر ُمـ سيح ٟمٔمٛمٝم٤م أصالً و شمِم٤مسُمفَ ٓ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٓ إمج٤مل، و

ُمـ رضورات اًمّديـ سمٖمػم شمٖمٞمػٍم أو شمٌديٍؾ أو ختّمٞمٍص أو  هق ـ همػم طمج٤مٍب وسمام دمغّم ُم

 .شم٠مويٍؾ، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ
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 تشاهباتأيات ادبـّة اعتؼاد أدهل الس

  ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم                       

                              

                            

             ﴾ =٧: آل قمٛمران.< 

هق أنَّ " :ُم٤م يًتٗم٤مد ويٗمٝمؿ ُمـ أي٦م ُم٤م يكم (1)"ح اًم٘مرآنوِّ ُمق" يمت٤مب ٘م٤مل ذموم

ػم حمٙمٍؿ، ومَٛمـ وّؾ ـمٗمؼ يتٌع ٤م همٜم٤مهٍل ُمٕميمالٍم سمٕمَض أىمقا ؾ ذم يمّؾ ضمٕم ُمٜمف اهلل حلٙمٛم٦مٍ 

ظمر وّٛمقه٤م إمم آي٤مٍت أُ  ٗمٝمٛمقا ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سمٕمدُم٤موم اًمراؾمِخ  أوًمق اًمٕمٚمؿأُّم٤م سمٕم٘مٚمف، وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

ض إمم ح٥ًم ُم٤م يقاوم٘مٝم٤م، وإن ل جيد ومٚمٞمٗمقِّ سم ٝم٤مٞمج٥م قمغم اعم١مُمـ ومٝمٛمُ ـّ أّم اًمٙمت٤مب، ومه

 .، اٟمتٝمك(2)"ناهلل ومٝمق أقمٚمؿ، وؿم٠مٟمٜم٤م سم٤مإليام

اًمٕم٤ٌمَد، ﴿ ٌٚمقَ وًمٞمَ  ىدجٞمد هُ إُمر أّن اهلل شمٕم٤ممم أٟمزل اًم٘مرآن اعم :أقول   

      ﴾=وم٤معمٜمِم٠م اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٝمداي٦م واًمْمالًم٦م أّن آي ، >٢٦: اًمٌ٘مرة

 حمٙمامٌت ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م فم٤مهرٌة ُمـ همػم صٕمقسم٦ٍم، ُمثؾ أي٤مت ذم شمٜمزيفِ : اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ىمًامن

ظمر وأُ ، آٟمٗم٤مً ه٤م ٤مًمتل ُمّر ذيمرُ يمف شمٕم٤ممم، ًم ؾٍ ٞموضمقد ُمث ، وقمدمِ فاهلل شمٕم٤ممم، واؾمتٖمٜم٤مئِ 

                                                

ِم٤مه وزم اهلل أمحد اسمـ اًمقمٌد اًم٘م٤مدر سمـ  ًمٚمِمٞمخ: ٚمٖم٦م اهلٜمدي٦م٤مًمسم "ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ُمقّوح اًم٘مرآن" (1)

 .ه1242 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،ُمقًمقي قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمدهٚمقي اهلٜمدي احلٜمٗمل

 .(٧/327، "ٟمزه٦م اخلقاـمر"، و٥/487، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .64، صـ٧: آل قمٛمران، حت٧م أي٦م، "ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ح اًم٘مرآنُمقّو " (2)
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ر ٟمٔمٛمف رٌء، يم٤محلروف ٙمٌؾ ٓ يٗمٝمؿ ُمـ فم٤مه٢مُّم٤م ُمِمومٝم٤م إؿمٙم٤مٌل، ٟمٞمٌت، ذم ُمٕم٤مُمتِم٤ماه٤م

: ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من حم٤مًٓ قمغم اهلل شمٕم٤ممم، ٟمحق ﴾ وهمػمه٤م، وإُّم٤م يٗمٝمؿاعم٘مّٓمٕم٤مت ﴿

﴿           ﴾(1) =أو >٥: ـمف ،﴿         ﴾ =إقمراف :

وضمٕمٚمقا يْمّٚمقن اه٤م ، ومَٛمـ يم٤من ذم ىمٚمٌٝمؿ زيٌغ ووالٌل طمًٌقه٤م قمغم ـمري٘متٝمؿ، >٥٤

يـ سم٠مىمقاهلؿ ، "إّن اهلل ضم٤مًمٌس قمغم اًمٕمرش: اٟمٔمروا": َُمـ ٓ قمٚمَؿ ًمف، ويٌثّقن اًمٗمتـ ذم اًمدِّ

                                                

هؾ : ))يمٜم٤ّم قمٜمد اًمٜمٌّل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ، وم٘م٤مل: قمـ اًمٕم٤ٌّمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ىم٤مل( 1)

امء وإرض؟ ًّ سمٞمٜمٝمام ُمًػمُة مخًٛمئ٦م قم٤مٍم، : ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م(( شمدرون يمؿ سملم اًم

 إمم 
ٍ
امء وُمـ ُمًػمة ؾمامء ًّ  مخًٛمئ٦ٍم قمٜمف، وومقق اًم

ٍ
 ُمًػمُة مخًئ٦م قم٤مٍم، ويمثػ يمّؾ ؾمامء

ٍ
ؾمامء

امء وإرض، صمّؿ ومقق ذًمؽ صمامٟمٞم٦م أوهم٤مٍل سملم  ًّ اًم٤ًمسمٕم٦م سمحٌر سملم أقماله وأؾمٗمٚمف يمام سملم اًم

ـّ ٌوريم امء وإرض، صمّؿ ومقق ذًمؽ اًمٕمرش سملم أؾمٗمٚمف وأقماله يمام سملم  ٝم ًّ ـّ يمام سملم اًم وأفمالومٝم

امء وإرض، واهلل ًّ قمٚمٞمف ُمـ أقمامل سمٜمل آدم  ومقق ذًمؽ، وًمٞمس خیٗمكؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٛمف  اًم

، ٤:١٧٧١مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، ر، طمدي٨م اًمٕمٌّ "ُمًٜمده"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم = ((رءٌ 

ُم٤م سملم : ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: وقمـ أيب ذّر ىم٤مل>. سمتٍّمف ١/٤٤٣

امء وإرض ُمًػمُة مخًٛمئ٦م قم٤مٍم، يمذًم ًّ امء اًم٤ًمسمٕم٦م وإروقن ُمثؾ ذًمؽ، وُم٤م سملم اًم ًّ ؽ إمم اًم

امء اًم٤ًمسمٕم٦م إمم اًمٕمرش ُمثؾ مجٞمع ذًمؽ، وًمق طمٗمرشمؿ ًمّم٤مطمٌٙمؿ صمّؿ دًمٞمتٛمقه ًمقضمد اهلل صمّٛم٦ًم  ًّ اًم

 >.٩/460، 4075: ٤مري، رٗمّ ، ُمًٜمد أيب ذر اًمٖمِ "ُمًٜمده"ار ذم أظمرضمف اًمٌزّ =       ((.يٕمٜمل قمٚمٛمف

ح٤ميب، وإُّم٤م ُمـ اًمت٤مسمٕمل، وهق حمٛمقٌل سمٙمّؾ طم٤مٍل ٌج إُّم٤م ُمـ اًمّّم ُمدرَ  "يٕمٜمل قمٚمٛمف" :قوله

يٕمٜمل : ، وقمغم هذا وم٤معمراد أّن اًمّمح٤ميب ىم٤ململسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمرومع، يٕمٜمل أّن اًمّّمح٤ميب ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٜمٌّل 

، وقمغم اًمث٤مين يرضمع اًمْمٛمػم إمم اًمّّمح٤ميب، واعمٕمٜمك أّن اًمّّمح٤ميب ومّنه سمٕمٚمٛمف، وهق ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌّل 

 .ومقٌع سمٙمّؾ وضمفٍ ٝمق ُمرومملسو هيلع هللا ىلص حیٛمؾ ىمٓمٕم٤ًم قمغم أّٟمف ؾمٛمٕمف ُمـ اًمٜمٌّل 
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، وٟمًقا آي٤مٍت حمٙمامٍت اًمتل هل أّم "اؾمت٘مّر قمغم اًمٕمرش"، و"ىمد صٕمد اًمٕمرَش "و

، وًمٞمس "آؾمتقاء"٤م قمـ اًم٘مٚمقب، واحل٤مل أّٟمف ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمت٤مب، وحمقا شمٍمحی٤مهِت 

هذا ومٝمٌؿ ُمـ أٟمٗمًٙمؿ حتٙمٛمقن و، وآؾمت٘مرارُ  واًمّمٕمقدُ  اجلٚمقُس  هالزٍم أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مسم

 .ُم٤م أٟمزل اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من ، اهللسمف قمغم

ُمثؾ اًمّمٕمقد واًم٘مٕمقد  ٚمق ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ هذه إًمٗم٤مظ ٟمٗمًٝم٤موم

ل هر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمتقااًم٘مرآن أن ٓ ٟم٠مظمذه٤م قمغم فم سم٠مُمرو٤مً ىمٓمٕمٞم٤ًّم ن ومرًمٙم٤م ,وآؾمت٘مرار

٤ًمم، واهلل شمٕم٤ممم ًمألضماعمٕم٤مين اًمٔم٤مهرة هل  ه أذه٤مٟمٜم٤م٪ ّٕن هذإًمٗم٤مظ ذم هُمـ هذ تقّهؿشم

ذم  ٕمٜمك ٟمٗمًف، وهؿ اًمذيـ قمٜم٤مهؿ اهللُ ا سمْمالهلؿ هذا اعمصمٌتقأًمٞمس سمجًٍؿ، وًمٙمـ ه١مٓء 

   ﴿: اًم٘مرآن  ﴾=٧: آل قمٛمران.< 

ىمٓمٕم٤ًم سمآي٤مٍت صم٧ٌَم ـ رسّمف، ومٝمؿ أّٟمف ُم ىوَُمـ يم٤من راؾمخ٤مً ذم اًمٕمٚمؿ قمغم هد

ؿ وإقمراض، ُمتٕم٤مٍل قمـ اجلٚمقس حمٙمامٍت أّن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمّزٌه قمـ اعمٙم٤من واجلٝم٦م واجلً

ٞم٠ميت وؾم طمّؼ َُمـ شمٜمّزه قمـ اًمٕمٞم٥م، واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار، ويمّؾ هذه إُمقر قمٞم٥ٌم ذم

 .سمٞم٤مهن٤م قمـ ىمري٥ٍم إن ؿم٤مءاهلل اعمًتٕم٤من

ٌه قمـ يمّؾ قمٞم٥ٍم  اهللو ٜمٌئ قمـ احل٤مضم٦م إمم ُم٤م هق شم ه اًمٕمٞمقب اًم٤ٌمـمٚم٦مهذو ،ُمٜمزَّ

يث٧ٌم  ذه اعمٕم٤مين اًمٔم٤مهرةُمتٕم٤مٍل قمـ يمّؾ اطمتٞم٤مٍج، واه اهللو ،اًمٕمرش: خمٚمقٌق ًمف، أي

 واًمتْمحْمَح  واًمٜمزوَل  واًمّمٕمقدَ  واًم٘مٕمقدَ  تُف سم٤معمخٚمقىم٤مت٪ وم٢مّن اًم٘مٞم٤ممَ ُمِم٤ماَه 

ومام يتحّّمؾ ذم  ٦ٍم ًمٚمخٚمؼ،ٕضم٤ًمم، وهق ُمتٕم٤مٍل قمـ يمّؾ ُمِم٤ماَه اؿم١مون  ُمـ وآؾمت٘مرارَ 

يمٞمػ ؾمٜمٗمٝمؿ ": إذاً  وم٤مًم١ًمال ًمٞمس سمٛمراٍد ىمٓمٕم٤ًم، ،اعمٕم٤مين اهذه إًمٗم٤مظأذه٤مٟمٜم٤م ُمـ فم٤مهر 

أُّم٤م اعمٜمٝم٩م  أصح٤مب اهلدى قمغم ُمٜمٝمَجلم ذم اعمتِم٤مسمف،إّن : اجلقاب ،"؟أي٤مت اعمتِم٤ماه٤مت
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 ل يٙمـ فم٤مهر اعمٕمٜمك هذا ُم٘مّمقداً ىمٓمٕم٤مً، ول إذا: طمٞم٨م ىم٤مًمقا ،ل إيمثرقىمإّول ومٝمق 

ض وم٤مٕطمًـ أن ٟمٗمقِّ  ،؟ُمـ قمٜمدٟم٤م اًمت٠مويكم ُمتٕمٞمّٜم٤مً وٓ حمدوداً، ومامذا ٟم٘مقل يٙمـ اعمٓمٚم٥ُم 

ِم٤ماه٤مت، تقمـ اشم٤ٌمع أي٤مت اعم -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-قمٚمَؿ ذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم، وىمد هن٤مٟم٤م رسم ٜم٤م 

ومٚمٜم٘متٜمع سم٤مًم٘مدر اًمذي  ،وىمّرر أّن اخلقض ذم شمٕمٞملم ُمراده٤م والٌل، ومٚمامذا ٟمتج٤موز احلّد؟

﴿: اًم٘مرآن هأوم٤مد          ﴾=سمٛمراد اهلل  ٜمحـ ٟم١مُمـوم ،>٧: آل قمٛمران

 .ٙمؾ  ُمـ قمٜمد رسّمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممومشمٕم٤ممم سم٤معمحٙمامت واعمتِم٤ماه٤مت، 

ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ، وهق إؾمٚمؿ وإَومم، وي٘م٤مل ًمف  هق هذا

ُمٕمٚمقٌم، وهق صٗم٦ٌم هلل  ؾمتقاءُ آ": ٕئٛم٦مىم٤مل أوًمئؽ ا وىمد اًمتٗمقيض واًمتًٚمٞمؿ، ُمًٚمُؽ 

٪ إذ صم٧ٌم سمٜمص  سمف واضم٥ٌم  يامنُ ، واإلجمٝمقٌل٪ وم٢مّن ُمٕمٜم٤مه ومقق أومٝم٤مُمٜم٤م ُم٤مً، واًمٙمٞمُػ شمٕم٤ممم ضمز

قمٜمف سمدقم٦ٌم٪ ّٕن اًم١ًمال ٓ يٙمقن إّٓ قمـ شمٕمٞملم  ىمٓمٕمل  ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًم١ًماُل 

 .(1)"اعمراد، وٓ ؾمٌٞمَؾ إمم ذًمؽ

إذ ضمٕمؾ اًمٙمت٤مب  -قمّز وضمّؾ -ض أّن اهلل اًمٌٕم ُي رأهق ووأُّم٤م اعمٜمٝم٩م اًمث٤مين 

 ﴿: حمٙمٌؿ وُمتِم٤مسمف، وىم٤مل ًمٚمٛمحٙمامت :ىمًَٛملم      ﴾=أي>٧: آل قمٛمران ، :

ـّ أصؾ اًمٙمت٤مب، وفم٤مهٌر أّن يمّؾ ومرٍع يرضمع إمم أصٚمف، وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمٗمًٝم٤م  ه

ًمٚمت٠مويؾ سم٠من ٟمٜمِمئ ذم هذه  ّٝمٛمتْٜم٤م اعمٕمٞم٤مَر اًمًديدَ أرؿمدْت إمم شم٠مويؾ اعمتِم٤ماه٤مت، ووم

 -اعمحٙمامت أي إمم-اعمتِم٤ماه٤مت اطمتامٍٓت صحٞمح٦ًم ٟمزهي٦ًم شمٕمقد اه٤م إمم أصٚمٝم٤م 

                                                

، اعم٘مدُم٦م اخل٤مُم٦ًم ذم اًم٥ًٌم اًمذي أوضم٥م شمرشمٞم٥م هذا اًمٙمت٤مب، اًمّمٗم٤مشمٞم٦م، "اعمٚمؾ واًمٜمحؾ":اٟمٔمر (1)

 .٨١، ٨١اجلزء إّول،  صـ
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وُمع ذًمؽ جي٥م  ،واعمح٤مُل  واًم٤ٌمـمُؾ  ٓ يتٓمّرق إًمٞمٝم٤م اًمٗمتٜم٦ُم واًمْمالُل ك طمتّ وشمٓم٤مسم٘مٝم٤م، 

ـ ُم٤م أسمَديٜم٤م ُمـ اعمٕمٜمی سم٠مّٟمف هق ُمرادُ  قمدمُ  فم٤مهرًا اهلل شمٕم٤ممم، وًمٙمـ إذا يم٤من اعمٕمٜمی  شمٞم٘م 

ه٤ًم قمـ خم٤مًمَ  رات اًمٕمرب، ومال وؾم٤مئٖم٤ًم سم٤مًمٜمٔمر إمم حم٤موَ  ،ٗم٦م اعمحٙمامتوٟمزهي٤ًم وسمريئ٤ًم وُمٜمزَّ

ومٞمف أّن سمٕمض اًمٓم٤ٌمئع ُمـ اًمٕمقام يٕمن أن  امل، واًمٗم٤مئدةُ سمٞم٤مٟمف قمغم وضمف آطمت ُمـطمرَج 

رًا، شم٘متٜمع سمام ي٘م٤مل هل٤م ُمـ أّٟم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٌلّم ُمٕمٜم٤مه٤م، وإذا ُمٜمٕمقا ازدادوا طمرص٤مً وشمٗمٙمّ 

ـَ )) ، وإذا شمٗمّٙمروا شمقّرـمقا ذم اًمٗمتٜم٦م وهَقوا ذم (1)((آدم حلريٌص قمغم ُم٤م ُمٜمع إّن اسم

 ُمٜم٤مؾم٥ٍم يٓم٤مسمؼ اعمحٙمامِت و ٓئٍؼ ٜمی هؿ إمم ُمٕماًمْمالل، وم٤مٕٟم٥ًم أن شمٍمف أومٙم٤مرُ 

هذا ُمًٚمُؽ يمثػٍم ُمـ اًمٕمٚمامء . رات، طمتی يٜمجقا ُمـ اًمٗمتٜم٦م واًمْماللؼ اعمح٤موَ ويقاومِ 

ء ، وه١مٓء اًمٕمٚمام"ُمًٚمؽ اًمت٠مويؾ": ٕمقام، ي٘م٤مل ًمفًمٚم قم٤مةً ُمراه ريـ اظمت٤مرواعمت٠مظّم 

 :ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م وضمقٍه ٟمٗمٞم٦ًٍم واوح٦مٍ و ،ثػمةٍ سمقضمقٍه يم ي٦مَ ًمقن أوِّ ١مي

 أربعة وجوهٍ كػقسٍة دم معـى آشتوا 

ًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم، وهق صم٤مسم٧ٌم وفم٤مهٌر ُمـ ًم٤ًمن أّن آؾمتقاء سمٛمٕمٜمی ا :الوجه إّول

أّن اهلل ىم٤مهٌر  :ىم٤مت وأقماله٤م وم٤ميمتٗمی سمذيمره، واعمٕمٜمیومقق مجٞمع اعمخٚمق اًمٕمرب، واًمٕمرُش 

 .هم٤مًم٥ٌم قمغم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت

                                                

، وُمـ >ٟم٘مالً قمـ اًمٓمؼماين ،118، طمرف اهلٛمزة، صـ"اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م" :اٟمٔمر=رواه اًمٓمؼماين ( 1)

قمـ اسمـ قمٛمر > ١/٢٣١، ٨٨٥:، اسمـ قمٛمر، ر"اخلٓم٤مباًمٗمردوس سمٛم٠مصمقر " :أي=ـمري٘مف اًمديٚمٛمُل 

 .>ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م: أي= ُمٜمف. قمـ اًمٜمٌّل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-
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 ، ٓ قمٚمقُ -قمّز وضمؾ-صٗم٦ٌم هلل  أّن آؾمتقاء سمٛمٕمٜمی اًمُٕمٚمق، واًمٕمٚمقُ  :الوجه الثاين

 يمت٤مب إؾمامء "ذم  (1)اًمٌَٞمٝم٘مل ذيمر هَذيـ اعمٕمٜمٞملَم اإلُم٤ممُ  .ُمٚمٍؽ وؾمٚمٓم٤منٍ  ُمٙم٤مٍن، سمؾ قمٚمقُ 

 .قم٤ٌمراشُمف قمـ ىمري٥ٍم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم (3)٠ميتتوؾم ,(2)"واًمّمٗم٤مت

 أّن آؾمتقاء سمٛمٕمٜمی اًم٘مّمد واإلرادة، ﴿ :الوجه الثالث      

   ﴾=سمدأ : ٚم٘مف، أيصمّؿ شمقضّمف إمم اًمٕمرش، يٕمٜمل ىمّمد إمم ظَم : ، أي>٥٤: إقمراف

 ....ىم٤مل اإلُم٤مم . (1)ؿمٕمريأوم٤مد هذا اًمت٠مويؾ إُم٤مُم أهؾ اًمًٜم٦ّم اإلُم٤مم أسمق احلًـ إ .ٚم٘مفظَم 

                                                

هق أمحد سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمٌٞمٝم٘مل أسمق سمٙمر اخلنو ضمردي اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مٞمف، يم٤مٟم٧م ( 1)

ػ اعمّمٜمَّ  اجل٤مُمع"، و"إصم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمفو. ه458وشمقذّم ؾمٜم٦م  384وٓدشمف ؾمٜم٦م 

ٜمـ اًمّمٖمػمة"، و"ذم ؿمٕم٥م اإليامن  ً ٜمـ اًمٙمٌػمة"ذم احلدي٨م، و "اًم  ً يمت٤مب "و ذم احلدي٨م، "اًم

، "يمت٤مب اعمٕمروم٦م"، و"يمت٤مب اًمزهد"، و"يمت٤مب اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر"، و"إؾمامء واًمّّمٗم٤مت

ٜم"، و"ؾاعمدظَم "ذم اًمٗمروع، و "اعمًٌقط"و  ً ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ "ذم احلدي٨م، و "ـُمٕم٤مل اًم

 .، وهمػم ذًمؽ"يٜم٤مسمٞمع إصقل"، و"ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل"، و"طمٜمٌؾ

 (. ٦٧، ٥/٦٦، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (2)

﴿: وضمؾ      ﴾ =ًمٚمح٤مومظ اإلُم٤مم : 153، ٢/152إًمخ، >... 5: ـمف

 (.2/342، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")               .ه458ٝم٘مل، اعمتقرّم ؾمٜم٦م أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞم

 .137، 136صـ: اٟمٔمر (3)
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 ..............(1)يمت٤مسمفذم  (3)لٟم٘مٚمف اإلُم٤مم اًمًٞمقـم. "إّٟمف صقاٌب ": (2)اإلؾمامقمٞمؾ اًميير

                                                

قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب سمنم إؾمح٤مق سمـ ؾم٤مل اإلُم٤مم أسمق احلًـ إؿمٕمري اًمٌٍمي اعمقًمد  هق( 1)

٤مس ذم إؾمامء اظمتالف اًمٜمّ " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه324 ؾمٜم٦م وشمقذّم  260ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،اراًمٌٖمدادي اعمٜمِم٠م واًمد

 ;                              آؾمتِمٝم٤مد عم٤م "و ،"ذح أدب اجلدل"و ،"أدب اجلدل"و ،"وإطمٙم٤مم واخل٤مص واًمٕم٤مم

قمؽماض ا"و ،"آؾمتٓم٤مقم٦م ذم ٟم٘مض اؾمتدٓٓت اعمٕمتزًم٦م"و ،"يٚمزم اعمٕمتزًم٦م قمغم حمجتٝمؿ وآؾمتِمٝم٤مد ; 

قمغم أهؾ اًمزيغ  إيْم٤مح اًمؼمه٤من ذم اًمردّ "و ،"ديـ وسمام ومٞمف ُم٘مٜمع ًمٚمٛمًؽمؿمديـاًمدهريلم ذم ىمقل اعمقطمِّ 

قمغم أهؾ اعمٜمٓمؼ وُم٤ًمئؾ ؾمئؾ  اًمردّ "و ،"شمٗمًػم اًم٘مرآن"و ،"يـاًمتٌٞملم قمـ أصقل اًمدّ "و ،"واًمٓمٖمٞم٤من

ًّ يمت٤مب ذم أومٕم٤مل اًمٜمّ "و ،"قمٜمٝم٤م اجل٤ٌمئل  ."ٌقةدٓئؾ اًمٜمّ "و ،"المٌل قمٚمٞمف اًم

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  544-٥/542، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

اًميير  (سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واًمٞم٤مء اعمثٜم٤مة حمٚم٦م سمٜمٞم٤ًمسمقر)إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل احلػمي  هق( 2)

ذم شمٗمًػم  "يمٗم٤مي٦م" :ػصٜمّ  .ه430 ؾمٜم٦م وشمقذّم  361ًمد ؾمٜم٦م وُ  :اًمِم٤مومٕمل اًمقاقمظ أسمق قمٌد اهلل

 (.٥/172، "وملمهدي٦م اًمٕم٤مر")                   .اًم٘مرآن

قمٌد اًمرمحـ سمـ يمامل اًمّديـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤مسمؼ اًمّديـ اسمـ ومخر اًمّديـ قمثامن سمـ ٟم٤مفمر  هق (3)

اًمّديـ حمٛمد سمـ ؾمٞمػ اًمّديـ ظمي اخلْمػمي اإلُم٤مم ضمالل اًمّديـ اًمًٞمقـمل اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل، 

اإلشم٘م٤من ": ت٥مصٜمّػ ُمـ اًمٙم. ه911وشمقذّم ذم اًمت٤مؾمع ُمـ مج٤مدى إومم ًمًٜم٦م  809ُوًمد ؾمٜم٦م 

شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م "، و"شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء"، و"اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ"، و"ذم قمٚمقم اًم٘مرآن

اجل٤مُمع "، و"شم٘مري٥م اًمٜمقاوي"ذم ذح  "شمدري٥م اًمراوي"، و"سمٛمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م

، "احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي"ذم احلدي٨م، و "مجع اجلقاُمع"، و"اًمّمٖمػم ذم طمدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير

اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم "ُمٓمٌقع سمٛمٍم، و "٤مرضة ذم أظم٤ٌمر ُمٍم واًم٘م٤مهرةطمًـ اعمح"و

، "ذح اًمّمدور سمنمح أطمقال اعمقشمك واًم٘مٌقر"أرسمع جمّٚمدات ُمٓمٌقع سمٛمٍم، و  "سم٤معم٠مصمقر

 .وهمػم ذًمؽ ، ُمٓمٌقع "٤مدي٨م اعمقوققم٦ماًممزم اعمّمٜمققم٦م ذم إطم"و
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 .(2)"إلشم٘م٤منا"

، يٕمٜمل أّٟمف شمٕم٤ممم أشمّؿ ؾمٚمًٚم٦َم اًمٕمٛمؾء سمٛمٕمٜمك إمت٤مم أّن آؾمتقا :الوجه الرابع

ندٟمٞم٤م وأظمرة وُم٤م ؾمٞمذم اًم يمّقنام ومٜمف، ُمٚمؼ قمغم اًمٕمرش، ول جيد ؿمٞمئ٤مً ظم٤مرضم٤مً اخلَ   ،ٙمقَّ

ًمٚم٘مرآن ُم٤م يم٤من ُمـ  وظمػم شمٗمًػمٍ  .طم٤مٍو ًمٙمّؾ خمٚمقٍق ًمٞمس ظم٤مرضم٤مً قمـ دائرة اًمٕمرش٪ وم٢مّٟمف 

﴿: اًم٘مرآن، وم٤مٓؾمتقاء سمٛمٕمٜمی اًمتامم ذم اًم٘مرآن ٟمٗمًف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم        

                                                

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  441-٥/434، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

ًمٚمِمٞمخ ضمالل اًمّديـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، اعمتقرّم : "ذم قمٚمقم اًم٘مرآناإلشم٘م٤من ": أي (1)

 (.١/٧٢، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")       . ه911ؾمٜم٦م 

وإؿمٕمري ومج٤مقم٦م أهؾ اعمٕم٤مين، صمّؿ  (>٦/400، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم": )اٟمٔمر شمرمجتف= ىم٤مًمف اًمٗمراء( 2)

﴿: يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم "إمم"ـسمذيمروه ًمتٕمّدى  وًمق يم٤من يمام ،"قمغم"ـف سمديتشمٕم يٌٕمده: ٤ملىم    

   ﴾ =اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م وإرسمٕمقن ذم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، "اإلشم٘م٤من": أي=، >11: ومّمٚم٧م ،

، وومٞمف أّن طمروف اعمٕم٤مين شمٜمقب سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض، يمام ٟمّص قمٚمٞمف ذم >ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٢/11ومّمؾ، 

ح٤مح": أي= "اًمّمح٤مح"   سمـ ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ أيب سمٙمر: 367ـ، صٞمؿ، سم٤مب اعم"خمت٤مر اًمّمِّ

 وهمػمه٤م >(٢/٩٧، و١/١٣١، "يمِمػ اًمٔمٜمقن". )ه٦٦١سمٕمد ؾمٜم٦م قمٌد اهلل اًمرازي، اعمتقرّم 

، وىمد روى اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم >٧/213، طمرف اًمْم٤مد، ومّمؾ اًمٗم٤مء، "ًم٤ًمن اًمٕمرب": اٟمٔمر=

صمّؿ اؾمتقى قمكّم  يم٤من ُم٘مٌالً قمغم ومالنٍ : أن شم٘مقل": قمـ اًمٗمراء "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت"

، مج٤مع "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت". ="وقمكمّ أىمٌؾ إزّم "ؾمقاٌء قمغم ُمٕمٜمك  "إزمّ "يِم٤ممتٜمل، و

 ﴿أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ      ﴾ 

 >.ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م: أي=ُمٜمف . >٢/154إًمخ، >... 5: ـمف=
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   ﴾=ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ، ويمذًمؽ آؾمتقاءُ >١٤: اًم٘مّمص :﴿        

                 ﴾=(1)ٟم٘مؾ .قم٤ٌمرٌة قمـ طم٤مًم٦م اًمٙمامل> ٢٩: اًمٗمتح 

قمـ اإلُم٤مم أيب احلًـ سمـ ظمٚمػ سمـ  (2)٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘ماليناحلهذا اًمت٠مويؾ اإلُم٤مُم 

 .(2)"هاج اًمٕم٘مقل" ده ذمأوم٤م (1)، وهذا اًمٙمالم ًمإلُم٤مم أيب ـم٤مهر اًم٘مزويٜمل(3)ٓم٤ملسم

                                                

 ﴿، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، حت٧م سم٤مب "ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" ذم: أي( 1)   

   ﴾ =١٣/460إًمخ، >... 7: هقد. 

ـ ( 2) هق أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمّٙمٜم٤مين احل٤مومظ أسمق اًمٗمْمؾ ؿمٝم٤مب اًمّدي

اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز " :ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مشمف. ه ٦852م وشمقذّم ؾمٜم 773اًمٕمً٘مالين صمّؿ اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل، ُوًمد ؾمٜم٦م 

أٟم٤ٌمء اًمٖمٛمر ذم "ذم ذح قمٚمقم احلدي٨م، و "اإلومّم٤مح سمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًمّّمالح"، و"اًمّّمح٤مسم٦م

، "شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس"ذم اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ جمّٚمدات، و "أسمٜم٤مء اًمٕمٛمر

ذم أؾمامء  "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"، و"ري٩م إرسمٕملم اًمٜمقوّي٦مخت"، و"سمٚمقغ اعمرام ُمـ أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم"و

ًمٚمَٛمرهمٞمٜم٤مين ذم ومروع احلٜمٗمٞم٦م،  "اًمدراي٦م ذم ُمٜمتخ٥م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م"، و"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م"اًمّرضم٤مل، و

رر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعمئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م"و مخ٦ًم قمنم جمّٚمداً  "ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري"، و"اًمد 

ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م "، و"ُمٞمزان آقمتدال" اظمتّم٤مر ذم "ًم٤ًمن اعمٞمزان"ُمٓمٌقع، و

ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ذم "ذم أصقل احلدي٨م، و "ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح أهؾ إصمر"قوي، وٜمًمٚم "إذيم٤مر

 (.108، ٥/107، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")   .، وهمػم ذًمؽ "شمقوٞمح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر

ظ أسمق احلًـ اًم٘مرـمٌل اعم٤مًمٙمل اعمٕمروف قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ سمٓم٤مل اعمٖمريب احل٤موم هق( 3)

 "ذح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح"و ،ذم احلدي٨م "ّم٤ممتقمآ" :ػصٜمّ . ه449 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،سم٤مسمـ اًمٚمج٤مم

 (.٥/552، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                   .ًمٚمٌخ٤مري
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 :فُمـ شم٠مًمٞمٗم. ه756  ؾمٜم٦ماعمتقرّم  ،يـ أسمق حمٛمد اًم٘مزويٜملـم٤مهر سمـ أمحد سمـ حمٛمد اه٤مء اًمدّ  هق( 1)

 .ذم ُمراؾمؿ إقمراب "إًم٤ٌمب ًم٥ّم "و ،ذم قمٚمؿ اًمٙمالم "هاج اًمٕم٘مقل"

 (.٤/7، "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن"، و٥/354، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 ،ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مزويٜمل ًمٌٝم٤مء اًمّديـ أيب حمٛمد :ذم قمٚمؿ اًمٙمالم "هاج اًمٕم٘مقل" (2)

 (.٤/7، "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن")       .ه756  ؾمٜم٦ماعمتقرّم 
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 .(2)"اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر"ذم يمت٤مسمف  (1)اًمِمٕمراين اإلُم٤مم قمٌد اًمقّه٤مب وٟم٘مٚمف

 ذكر كؾؿة آشتوا  دم الؼرآن دم شبعة مواضع

ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع، ويمّٚمٝم٤م  "آؾمتقاء"يمٚمٛم٦م  تُذيمر :أقول

ًّ ظمٚمسمٕمد ذيمر  راف وؾمقرة يقٟمس قمٚمٞمف اموات وإرض سمال ومّمٍؾ، ومٗمل ؾمقرة إقمؼ اًم

الم ًّ   ﴿: اًمّّمالة واًم                 

       ﴾ =وىم٤مل ذم ؾمقرة اًمرقمد، >٣: ، ويقٟمس٥٤: إقمراف :﴿  

                         ﴾ =وىم٤مل ذم >٢٩: اًمرقمد ،

﴿:  اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿؾمقرة ـمف صغّم                 

                                                

قمٌد اًمقّه٤مب سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ زرىم٤م سمـ ُمقؾمك سمـ اًمًٚمٓم٤من أمحد هق ( 1)

. ه973ث اًمِمٕمراين اعمٍمي اًمّمقذم، شمقذّم ذم مج٤مدى إومم ُمـ ؾمٜم٦م اًمتٚمٛم٤ًمين اًمٗم٘مٞمف اعمحدِّ 

اًمٙمؼمي٧م إمحر ذم قمٚمقم اًمِمٞمخ "، و"اًمّناج اعمٜمػم ذم همرائ٥م أطم٤مدي٨م اًمٌنم اًمٜمذير": ًمف

ًمقاىمح إٟمقار اًم٘مدؾمٞم٦م اعمٜمتخ٥م ُمـ "، و"ىمح إٟمقار ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٤ًمدة إظمٞم٤مرًمقا"، و"إيمؼم

اعمٞمزان اًمِمٕمراٟمٞم٦م "، و"ُمِم٤مرق إٟمقار اًم٘مدؾمٞم٦م ذم سمٞم٤من اًمٕمٝمقد اعمحٛمدي٦م"، و"اًمٗمتقطم٤مت اعمّٙمٞم٦م

ذم جمّٚمَديـ ُمٓمٌقع  "اعمدظمٚم٦م جلٛمٞمع أىمقل إئٛم٦م اعمجتٝمديـ وُم٘مٚمدهيؿ ذم اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م

 .، وهمػم ذًمؽ"قاىمٞم٧م واجلقاهر ذم سمٞم٤من قم٘م٤مئد إيم٤مسمراًمٞم"سمٛمٍم، و

 (.٥١٦، ٥/٥١٥، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

، اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع قمنم ذم ُمٕمٜمك آؾمتقاء قمغم "اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر ذم سمٞم٤من قم٘م٤مئد إيم٤مسمر"( 2)

اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،٤مب سمـ أمحد اًمِمٕمراينًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمقهّ : 183، 182اًمٕمرش، اجلزء إّول، صـ

 (.٢/833، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                                 .ه973
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           ﴾ =وىم٤مل ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من>٥، ٤: ـمف ، :﴿    

                          ﴾ =٥٩: اًمٗمرىم٤من< ،

   ﴿: دحلديؾمقرة اوىم٤مل ذم                  

     ﴾ =٤: احلديد.< 

 شمٍمحی٤مٌت  ُذيمَر ومٞمٝم٤ماًمتل ذيمرْت ُمـ إّول إمم ه٤مهٜم٤م إمج٤مًٓ،  هذه اعمٓم٤مًم٥م

دومؽماً قمٔمٞماًم،  اًمٙمت٤مب ٍت ُمـ أئٛم٦م اًمّديـ، ًمق ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م ًمّم٤مرئ٤معم ؾم٤مُمٞم٦مٍ  ٙمٚمامٍت سم ضمٚمٞم٦ّمٌ 

ؾم٤مًم٦م أن يٜم٘مؾ اًمٕم٤ٌمرات ُمـ ٟمٗمس اًمٙمت٥م اًمتل ذيمر أؾمامَءه٤م واًمٗم٘مػم اًمتزم ذم هذه اًمرّ 

 دد اًمّرد قمٚمٞمف، ًمػمی اعمًٚمٛمقن إمم أّي ُمدی يٙمقنإهمقاًء ًمٚمٕمقام سمّم اعمخ٤مًمُػ اعمجٝمقُل 

راً ٚمحٞم٤مء ُمتًم اً وم٤مىمد اًمقه٤ميب   ، وُمّٙم٤مراً، ويمٞم٤ّمداً، وُمِْمالًّ وٟمج٤ًمً٪ إذ يٙمتٌقن أؾمامء ٟمٗمس ٝمقِّ

حقمٚمٞمٝمؿ اؾمتٜم٤مدًا اه٤م ٕٟمٗمًٝمؿ، و حی٦مُ اًمٍّم  ومٞمٝم٤م اًمردودُ  ْت اًمٙمت٥م اًمتل طُمّرر إن - ؾم٠مووِّ

ذم اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م مم٤ّم ؾمٞمٜم٘مؾ ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٥م  هذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت يمّٚمٝم٤م -ؿم٤مء اهلل اًمٕمٔمٞمؿ

ٞمتٌلّم اه٤م ًمٟمٗمًٝم٤م، ومٚمٜم٘متٍم ه٤مهٜم٤م قمغم ذيمر سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مٔي٤مت اعمتِم٤ماه٤مت 

﴿ :اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ، ويمذًمؽ يًتٌلم اه٤م أّن آي٦م           ﴾  ُمـ

والًم٦ٌم سحی٦ٌم ي٘مٞمٜم٤ًم، وخم٤مًمٌػ  يمام هق بٝمذَّ اعمٖمػم اًماعمتِم٤ماه٤مت، وأّن ُمذه٥م اعمخ٤مًمػ 

أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم  خم٤مًمٌػ ًمٚمًٚمػ اًمّم٤مًمح ومجٝمقرِ  يدرك أّٟمفٙمذًمؽ ومجلٛمٞمع أهؾ اًمًٜم٦ّم، 

 :وسمٕمدُم٤م قُمٚمؿ ُمٕمٜمك هذه أي٦م إمج٤مًٓ  .واجلامقم٦م

 .٤مٕقمغمسم "ح اًم٘مرآنُمقوِّ " شمٗمًػم قم٤ٌمرة (1)ت٘مد ُمرّ وم( ١)

                                                

 .79صـ: اٟمٔمر( 1)
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، ويمت٤مب (2)"اعمدارك"، و(1)"ٕم٤ملاعم" شمٗمًػم ُمـ واإليْم٤مح اؾمٛمع اًمٌٞم٤منو (٢)

ٟمٗمس اًمٙمت٥م اًمتل  هل، ومٝمذه اًمٙمت٥م اخلٛم٦ًم (4)"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من"، و(3)"إؾمامء واًمّمٗم٤مت"

آؾمتقاُء قمغم اًمٕمرش : أُّم٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم ي٘مقًمقن": "ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ"، ومٗمل ًمٜم٤م ه٤م اعمخ٤مًمُػ ذيمر

 .(5)"ومٞمف إمم اهلل قمّز وضمؾويٙمؾ اًمٕمٚمؿ  ،صٗم٦ٌم هلل شمٕم٤ممم سمال يمٞمػ، جي٥م قمغم اًمرضمؾ اإليامُن سمف

 "آؾمتقاء"ًمػمى اعمخ٤مًمُػ ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب اعمًتٜمد قمٜمده ذم ظمّمقص ُم٠ًمًم٦م 

ف طمٞم٤مٌء، وًمٞمجٕمؾ قم٘مٞمدشم قمٜمدهقمـ ظمراوم٤مشمف ًمق يم٤من  ٙمػَّ سمِم٠من ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم، وًمٞم

 .ُمٓم٤مسم٘م٦ًم ٓقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم

﴿: ذم ىمقًمف "اًمقاو" ذه٥م إيمثرون إمم أنّ ": وومٞمف( ٣) ﴾ "واو" 

﴿: آؾمتئٜم٤مف، وشمّؿ اًمٙمالم قمٜمد ىمقًمف        ﴾ وهق ىمقل أيَب سمـ ،

                                                

ًمإلُم٤مم حمٞمل اًمًٜم٦ّم أيب حمٛمد طمًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٗمراء اًمٌٖمقي : ذم اًمتٗمًػم "ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ": أي( 1)

 (.٢/٥٨٩، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                 .ه516اًمِم٤مومٕمل، اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ًمإلُم٤مم : ١/416، 54: ، حت٧م أي٦مإقمراف، "٤مئؼ اًمتٜمزيؾُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م"ذم : أي( 2)

ٗمل، اعمتقرم ؾمٜم٦م  ًَ  (.٢/٥٢٨، "يمِمػ اًمٔمٜمقن".        )ه٧10طم٤مومظ اًمّديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اًمٜمَّ

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (3)

  ﴿وضمؾ    ﴾ =٢/151إًمخ، >... 5: ـمف. 

، 29: ، اًمٌ٘مرة، حت٧م أي٦م"شمٗمًػم اسمـ ضمرير"اعمًّٛمك سمـ "ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن"( 4)

 .ه310، اعمتقرم ؾمٜم٦م اسمـ ضمرير اًمٓمؼميًمإلُم٤مم : 275-277/١

 (.١/360، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

 .2/165، 54: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ" (5)
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 قمـ اسمـ (2)سوـم٤مورواي٦م  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ-وقم٤مئِم٦م وقمروة سمـ اًمزسمػم  (1)يمٕم٥م

 ...........، واظمت٤مرهوأيمثر اًمت٤مسمٕملم (3)، وسمف ىم٤مل احلًـ-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-قم٤ٌّمس 

                                                

أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري  هق (1)

وقمٌد اهلل  ،٤مسواسمـ قمٌّ  ،قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م :روى عـه. ل اًمٜمج٤مرام ؾمٛمّ وإٟمّ  ،اخلزرضمل اعمٕم٤موي

ويم٤من ُمـ اعمقافمٌلم قمغم يمت٤مب اًمرؾم٤مئؾ قمٌد اهلل سمـ إرىمؿ . واسمٜمف اًمٓمٗمٞمؾ سمـ أيب ،سمـ ظم٤ٌمب

 .إذا قم٤مهد وصٚمحف إذا ص٤مًمح، قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مملسو هيلع هللا ىلص اًمٙم٤مشم٥م ًمٕمٝمقده ويم٤من  ،اًمزهري

شمقذّم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنميـ ذم ظمالوم٦م قمٛمر : اظمتٚمػ ذم وىم٧م ووم٤مة أيب، وم٘مٞمؾ": ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ

وهق اًمّمحٞمح٪ ّٕن زر سمـ طمٌٞمش ًم٘مٞمف ذم ظمالوم٦م ": ىم٤مل. "ؾمٜم٦م صمالصملم ذم ظمالوم٦م قمثامن: وىمٞمؾ

 .ٚمحٞم٦م ٓ يٖمػم ؿمٞمٌفويم٤من أسمٞمض اًمرأس واًم.  "قمثامن

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  171-1/168 34:، سم٤مب اهلٛمزة واًم٤ٌمء وُم٤م يثٚمثٝمام، ر"أؾمد اًمٖم٤مسم٦م")

يم٤مٟم٧م أُّمف ُمـ ": وىم٤مل اسمـ طِم٤ٌّمن ،هق ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامين، أسمق قمٌد اًمرمحـ احلٛمػمي اجلٜمدي( 2)

دًم٦م اًمٕم٤ٌم: روى عن ."اؾمٛمف ذيمقان وـم٤مؤس ًم٘م٥م": وىمٞمؾ. "وم٤مرس، وأسمقه ُمـ اًمٜمٛمر سمـ ىم٤مؾمط

إرسمٕم٦م، وأيب هريرة، وقم٤مئِم٦م، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وزيد سمـ أرىمؿ، وهاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ، وضم٤مسمر، 

اهلل، ووه٥م سمـ ُمٜمٌف، وأسمق اًمزسمػم،  اسمٜمف قمٌد: وعـه. وهمػمهؿ، وأرؾمؾ قمـ ُمٕم٤مذ سمـ طمٜمٌؾ

 .واًمزهري، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، وقمٛمرو سمـ ُمًٚمؿ اجلٜمدي، وجم٤مهد، وًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ، وهمػمهؿ

وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر . "أدريم٧م مخًلم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م": ؽ سمـ ُمٞمنة قمٜمفىم٤مل قمٌد اعمٚم

يم٤من ُمـ قم٤ٌمد أهؾ اًمٞمٛمـ، وُمـ ": وىم٤مل اسمـ طِم٤ٌّمن. ، ويمذا ىم٤مل أسمق زرقم٦م"صم٘م٦م": قمـ اسمـ َُمٕملم

 ."ؾم٤مدات اًمت٤مسمٕملم، ويم٤من ىمد طم٩م أرسمٕملم طمّج٦م، ويم٤من ُمًتج٤مب اًمدقمقة، ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئ٦م

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ١١١، ٤/١١١، ٣١٨٩:ـ اؾمٛمف ـم٤مؤس وـمخٗم٦م، ر، طمرف اًمٓم٤مء، ُم"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م") 

 .وأُّمف ظمػمة ُمقٓة أّم ؾمٚمٛم٦م ،هق احلًـ سمـ أيب احلًـ، ي٤ًمر اًمٌٍمي، أسمق ؾمٕمٞمد ُمقمم إٟمّم٤مر( 3)

 ;        ،"وٟمِم٠م سمقادي اًم٘مرى، ويم٤من ومّمٞمح٤مً  ُوًمد ًمًٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر،": ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد
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 ........................................................................ (1)اًمٙم٤ًمئل

                                                

: روى عن. يمت٥م ًمٚمرسمٞمع سمـ زي٤مد وازم ظمراؾم٤من ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م٤ًم، وـمٚمح٦م، وقم٤مئِم٦م، ورأى قمٚمٞمّ  ; 

ن، وقماّمر سمـ ، وقمـ صمقسم٤م-ول يدريمٝمؿ-٤مب أيب سمـ يمٕم٥م، وؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة، وقمٛمر سمـ اخلٓمّ 

ول يًٛمع ُمٜمٝمؿ، وقمـ قمثامن، وقمكم، وأيب ُمقؾمك، وأيب سمٙمرة، واسمـ قمٛمر،  ي٤مه، وأيب هريرة،

ٟمس، وضم٤مسمر، وظمٚمؼ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو واسمـ قم٤ٌّمس، واسمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وُمٕم٤موي٦م،

 .وىمت٤مدة، وؾمامك سمـ طمرب، وقمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م، وآظمرون :وعـه. واًمت٤مسمٕملم

احلًـ ": وىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل. "ؾمٚمقا احلًـ٪ وم٢مّٟمف طمٗمظ وٟمًٞمٜم٤م": وىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 ": وىم٤مل أسمق زرقم٦م. "ؿمٞمخ أهؾ اًمٌٍمة
ٍ
وضمدُت ًمف أصالً ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل : ي٘مقل احلًـ يمّؾ رء

، صم٘م٦ًم، يم٤من احلًـ ضم٤مُمٕم٤ًم قم٤معم٤ًم، رومٞمٕم٤مً، وم٘مٞمٝم٤مً ": وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد. "سمت٤ًم ُم٤م ظمال أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨مصم٤م

  ."ه110ُم٤مت ؾمٜم٦م ": ىم٤مل اسمـ قمٚمٞم٦م، واًمني سمـ حیٞمكو. ُم٠مُمقٟم٤ًم، قم٤مسمدًا، ٟم٤مؾمٙم٤مً 

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٢٤٨-٢/٢٤٦، ١٢٨٣: ، طمرف احل٤مء، ُمـ اؾمٛمف احلًـ، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

أطمد أئٛم٦م اًم٘مراءة ، ُمقٓهؿ اًمٙمقذم اًمٙم٤ًمئل ،ؾمدياهلل سـم ىمٞمس سمـ ومػموز إ ة سـم قمٌدهق قمكم سـم محز( 1)

 وأظمذه٤م أيْم٤مً  ،اتوىمرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن أرسمع ُمرّ  ،٤مت ُمذيمرةأظمذ اًم٘مراءة قمـ محزة اًمزيّ ، واًمتجقيد ذم سمٖمداد

ن وُمـ ؾمٚمٞمام ،وؾمٛمع ُمٜمٝمؿ احلدي٨م ،قمٛمشقمٞمًك سـم قمٛمر وإ، اًمرمحـ سـم أيب ًمٞمغم قمـ حمٛمد سـم قمٌد

دظمؾ اًمٌٍمة وأظمذ قمـ اخلٚمٞمؾ سـم أمحد وؾم٠مًمف  صمؿّ ، وهمػمهؿ ،ٞمٜم٦مواسـم قمٞمَ  ،وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ،اسمـ أرىمؿ

 صمؿّ  ،ؿمٞمدؿ اًمرّ وقمٚمّ  ،اؾمتقـمـ سمٖمداد صمؿّ  ،واظمت٤مر ًمٜمٗمًف ىمراءة محٚم٧م قمٜمف وقمروم٧م سمف .ـ أظمذ اًمٚمٖم٦مقمـ ُمَ 

وأسمق احل٤مرث  ،ر اًمدوريأسمق قمٛم :اًم٘مراآت  عـه روى .زه قمٜمدهؿويم٤مٟم٧م ًمف وضم٤مه٦م متٞمّ  ،ُملمؿ وًمده إقمٚمّ 

ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف وهق ذم . احلدي٨م ورووا عـه .وهمػمهؿ ،وظمٚمػ سـم هِم٤مم ،وحیٞمك اًمٗمراء ،ٞم٨م سـم ظم٤مًمداًمٚمّ 

ـ قم٤مصؿأرّ  ،ومامت اه٤م ذم ؾمٜم٦م صمامٟملم ،يؿمٞمدي سم٤مًمرَّ صح٦ٌم اًمرّ   .٘مف آظمرونوواومَ  ،ظمف ؾمٚمٛم٦م سم

 (.ٚمت٘مٓم٤مً ُم 678، ٥/677 ،4867: رطمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمكم، ، "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")
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ن شم٠مويٚمف إّٓ إ: ومم٤ّم يّمدق ذًمؽ ىمراءة قمٌد اهلل": -إمم أن ىم٤مل- (1)واًمٗمراء وإظمٗمش

اًمراؾمخقن ذم  وي٘مقل :وذم طمرف أيَب  ،واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ي٘مقًمقن آُمٜم٤ّم"قمٜمد اهلل، 

ؿ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ اٟمتٝمی قمٚم :وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم هذه أي٦م ،فاًمٕمٚمؿ آُمٜم٤ّم سم

وهذا اًم٘مقل أىمٞمَس ذم اًمٕمرسمٞم٦م  ،آُمٜم٤ّم سمف يمؾ  ُمـ قمٜمد رسّمٜم٤م: -إمم أن ىم٤مًمقا-يؾ اًم٘مرآن ت٠موسم

 .(2)"وأؿمٌَف سمٔم٤مهر أي٦م

  ﴿: "زيؾٜمُمدارك اًمت"و( ٤) ﴾ =طمٙمٛم٧ْم أ (3)>٧: آل قمٛمران 

 ﴿ ،ُمـ آطمتامل و آؿمت٤ٌمه ٤مرهت٤م سم٠من طمٗمٔم٧ْم قمٌ     ﴾ ٛمُؾ أصؾ اًمٙمت٤مب حت 

                                                

ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٕمدة اعمج٤مر أسمق احلًـ اًمٌٍمي اًمٗم٘مٞمف اًمٜمحقي اعمٕمروف سم٤مٕظمٗمش  هق( 1)

يمت٤مب "و ،"يمت٤مب آؿمت٘م٤مق"و ،"يمت٤مب إرسمٕم٦م" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه221 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،إوؾمط

يمت٤مب "و ،"يمت٤مب اعم٤ًمئؾ اًمّمٖمػم"و ،"يمت٤مب اًم٘مقاذم"و ،"يمت٤مب إوؾمط"و ،"إصقات

 (.5/319، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                ."ٕم٤مين اًم٘مرآنُم"و ،"اعم٤ًمئؾ اًمٙمٌػم

 .١/280، 7: ، آل قمٛمران، حت٧م أي٦م"ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ" (2)

﴿: ىمقًمف: ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػم هذه أي٦م( 3)            ﴾ = آل

حمٙمامت ُمـ إطمٙم٤مم يم٠مّٟمف أطمٙمٛمٝم٤م ومٛمٜمع اخلٚمؼ ُمـ  ُمٌٞمّٜم٤مت ُمٗمّّمالت ؾمّٛمٞم٧ْم > ٧: قمٛمران

  ﴿اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م ًمٔمٝمقره٤م وووقح ُمٕمٜم٤مه٤م،  ﴾ل قمٚمٞمف ذم : ، أي أصٚمف اًمذي يٕمقَّ

﴿إطمٙم٤مم،    ﴾ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمٝمام، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌّمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام :

ـّ أي٤مت اًمثالث  : وىمٞمؾ: -وذه٥م يند أىمقآً إمم أن ىم٤مل-ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم، اعمحٙمامت ه

٤مقم٦م، وظمروج اًمدضّم٤مل، وٟمزول قمٞمًی ذاط اًمًأقمـ وٓ ؾمٌٞمَؾ ٕطمٍد إمم قمٚمٛمف، ٟمحق اخلؼم 

الم، وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمراه٤م، وىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وومٜم٤مء اًمدٟمٞم ًّ د سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٤م، ىم٤مل أمحقمٚمٞمف اًم
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: همػم وضمٍف واطمٍد، واعمتِم٤مسمف ُم٤م حیتٛمؾ أوضمٝم٤ًم، وىمٞمؾ اعمحٙمؿ ُم٤م ٓ حیتٛمؾ ُمـ اًمت٠مويؾ: اًمزسمػم

ح٦ًم ٓ يِمتٌف، واعمتِم٤مسمف هق اًمذي ٓئ ف٦ًم، ودٓئٚمتف واوحٜم٤مه وشمٙمقن طمجّ ٕمرف ُمٕمُم٤م يُ اعمحٙمؿ 

اعمحٙمؿ ُم٤م : يدرك قمٚمٛمف سم٤مًمٜمٔمر، وٓ يٕمرف اًمٕمقام شمٗمّمٞمَؾ احلّؼ ومٞمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 . يًت٘مؾ سمٜمٗمًف إّٓ سمرّده إمم همػمهيًت٘مؾ سمٜمٗمًف ذم اعمٕمٜمی، واعمتِم٤مسمف ُم٤م ٓ

 >.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٢٧٩، ١/٢٧٨ ،7: ، آل قمٛمران، حت٧م أي٦م"شمٗمًػم اًمٌٖمقي"=

﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: وىم٤مل اًم٘مرـمٌل          ﴾ =اًمزيغ اعمٞمؾ، وُمٜمف  >7: آل قمٛمران

: ًم٘مّمد، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤مممزاغ يزيغ زيٖم٤ًم إذا شمرك ا: زاهم٧م اًمِمٛمس، وزاهم٧م إسمّم٤مر، وي٘م٤مل

﴿       ﴾ =وهذه أي٦م شمّٕمؿ يمؾَّ ـم٤مئٗم٦ٍم ُمـ يم٤مومٍر وزٟمديٍؼ >٥: اًمّمػ ،

وىمقًمف . وضم٤مهٍؾ وص٤مطم٥م سمدقم٦ٍم، وإن يم٤مٟم٧م اإلؿم٤مرة اه٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م إمم ٟمّم٤مری ٟمجران

﴿: شمٕم٤ممم                   ﴾ =٧: آل قمٛمران <. 

ُمتٌٕمق اعمتِم٤مسمف ٓ خیٚمق أن يتٌٕمقه وجيٛمٕمقه : ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌّمس رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

ـمٚم٤ًٌم ًمٚمتِمٙمٞمؽ ذم اًم٘مرآن وإوالل اًمٕمقام، يمام ومٕمٚمتْف اًمزٟم٤مدىم٦ُم واًم٘مراُمٓم٦ُم اًمٓم٤مقمٜمقُن ذم اًم٘مرآن، 

ٛم٦م اًمذيـ مجٕمقا ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب  أو ـمٚم٤ًٌم ٓقمت٘م٤مد ًِّ  ;       مم٤م واًمًٜم٦ّمفمقاهر اعمتِم٤مسمف، يمام ومٕمٚمتْف اعمج

رٌة ذات وضمٍف وقملٍم فم٤مهره اجلًٛمٞم٦ّم طمتّ   ; ٌؿ وصقرٌة ُمّمقَّ ًَّ ی اقمت٘مدوا أّن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ضمًٌؿ جم

يْم٤مح أو يتٌٕمقه قمغم ضمٝم٦م إسمداء شم٠مويالهت٤م وإ !ويٍد وضمٜم٥ٍم وِرضمٍؾ وإصٌٍع، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ

 :أيمثر قمغم قمٛمر ومٞمف اًم١ًمال، ومٝمذه أرسمٕم٦م أىم٤ًمم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، أو يمام ومٕمؾ صٌٞمٌغ طملم

 .ٓ ؿمؽَّ ذم يمٗمرهؿ، وأّن طمٙمؿ اهلل ومٞمٝمؿ اًم٘متؾ ُمـ همػم اؾمتت٤مسم٦م :ّٕولا

٘مقل سمتٙمٗمػمهؿ٪ إذ ٓ ومرَق سمٞمٜمٝمؿ وسملم قم٤ٌّمد إصٜم٤مم واًمّّمَقر اًم> اًمّّمحٞمح= :ثاينال

 .يمام يٗمٕمؾ سمَٛمـ ارشمدّ  ويًتت٤مسمقن، وم٢من شم٤مسمقا وإّٓ ىمتٚمقا

اظمتٚمٗمقا ذم ضمقاز ذًمؽ سمٜم٤مًء قمغم اخلالف ذم ضمقاز شم٠مويٚمٝم٤م، وىمد قمرف أّن ُمذه٥م  :الثالث

. أُمّروه٤م يمام ضم٤مءت: ىمٓمٕمٝمؿ سم٤مؾمتح٤مًم٦م فمقاهره٤م، ومٞم٘مقًمقنُمع  ٝم٤مٚمت٠مويٚمًمض اًمًٚمػ شمرُك اًمتٕمرّ 
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ُمـ همػم ىمٓمٍع  وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم إسمداء شم٠مويالهت٤م ومحٚمٝم٤م قمغم ُم٤م يّمّح محُٚمف ذم اًمّٚم٤ًمن قمٚمٞمٝم٤م

 .سمتٕمٞملٍم جمَٛمٍؾ ُمٜمٝم٤م

وىمد يم٤من : احلٙمؿ ومٞمف إدُب اًمٌٚمٞمغ، يمام ومٕمٚمف قمٛمُر سمّمٌٞمٍغ، وىم٤مل أسمق سمٙمر إٟم٤ٌمري :الرابع

إئٛم٦م ُمـ اًمًٚمػ يٕم٤مىمٌقن َُمـ ي٠ًمل قمـ شمٗمًػم احلروف اعمِمٙمالت ذم اًم٘مرآن٪ ّٕن اًم٤ًمئؾ إن 

٘مٞمٌؼ سم٤مًمٜمٙمػم وأقمٔمؿ اًمتٕمزير، وإن ل يٙمـ يم٤من يٜمٌٖمل سمًؤاًمف ختٚمٞمُد اًمٌدقم٦م وإصم٤مرُة اًمٗمتٜم٦م ومٝمق طم

ذًمؽ ُم٘مّمده وم٘مد اؾمتحؼ اًمٕمت٥م سمام اضمؽمم ُمـ اًمذٟم٥م٪ إذ أوضمد ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم اعمٚمحديـ ذم ذًمؽ 

اًمقىم٧م ؾمٌٞمالً إمم أن ي٘مّمدوا وٕمٗم٦َم اعمًٚمٛملم سم٤مًمتِمٙمٞمؽ واًمتْمٚمٞمؾ ذم حتريػ اًم٘مرآن قمـ 

إؾمح٤مق اًم٘م٤ميض أٟم٠ٌمٟم٤م  ٛمـ ذًمؽ ُم٤م طمّدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـوم .ويؾُمٜم٤مه٩م اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠م

ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب قمـ مّح٤مد سمـ زيد قمـ يزيد سمـ طم٤مزم قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر أن صٌٞمغ سمـ قمًؾ 

ريض اهلل شمٕم٤ممم -ىمدم اعمديٜم٦م، ومجٕمؾ ي٠ًمل قمـ ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن وقمـ أؿمٞم٤مء، ومٌٚمغ ذًمؽ قمٛمر 

٤مل ًمف ، ومٌٕم٨م إًمٞمف قمٛمر وم٠مطميه، وىمد أقمّد ًمف قمراضَملم ُمـ قمراضملم اًمٜمخؾ، ومٚماّم طمي ىم-قمٜمف

وأٟم٤م قمٌد اهلل قمٛمر، صمّؿ : أٟم٤م قمٌد اهلل صٌٞمغ، وم٘م٤مل قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: ىم٤مل ،َُمـ أٟم٧م؟: قمٛمر

: ی ؾم٤مل دُمف قمغم وضمٝمف، وم٘م٤ملىم٤مم إًمٞمف وميب رأؾمف سمٕمرضمقن ومِمّجف، صمّؿ شم٤مسمع رضسمف طمتّ 

 ;         ذه٥م ُم٤م يمٜم٧ُم أضمد ذم رأد، وىمد اظمتٚمٗم٧م اًمّرواي٤مت ! وم٘مد واهلل! طمًٌؽ ي٤مأُمػم اعمؤُمٜملم

 أهلٛمف اًمتقسم٦َم وىمذومٝم٤م ذم ىمٚمٌف ومت٤مب صمّؿ إّن اهلل شمٕم٤ممم. "اًمذاري٤مت"ذم أدسمف، وؾمٞم٠ميت ذيمُره٤م ذم  ; 

قمغم اعم١مُمٜملم طمتّی يٗمًدوا ٌس ٤مت واًمٚمَّ ـمٚم٥م اًمِمٌٝم "اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م"ٕمٜمی وُم ،وطمًٜم٧ْم شمقسمتُف

أهّنؿ  "٤مء شم٠مويٚمفاسمتٖم"ُمٕمٜمی : وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمزضّم٤مج. يٖمٝمؿزذات سمٞمٜمٝمؿ، ويرّدوا اًمٜم٤ّمس إمم 

. ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ اهللذًمؽ ووىمتف أّن شم٠مويؾ  -قمّز وضمؾ-اهلل  قمٚمؿوم٠م ٝمؿ،ئإطمٞم٤مـمٚمٌقا شم٠مويَؾ سمٕمثٝمؿ و

 ﴿: واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل                ﴾ =إقمراف :

﴿ٜمِمقر واًمٕمذاب، يقم يرون ُم٤م يققمدون ُمـ اًمٌٕم٨م واًم: ، أي>٥٣      

 ﴾شمريمقه، : ، أي﴿       ﴾ =ىمد رأيٜم٤م شم٠مويؾ ُم٤م : ، أي>٥٣: إقمراف
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ؾمؾ ﴿: وم٤مًمقىمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل. أٟم٠ٌمشْمٜم٤م سمف اًمر           ﴾ =٧: آل قمٛمران< ،

﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم. ٓ يٕمٚمؿ أطمٌد ُمتی اًمٌٕم٨م إّٓ اهلل :أي         ﴾ إّن مج٤مقم٦م : ي٘م٤مل

 ﴾﴿سمٚمٖمٜم٤م أّٟمف ٟمزل قمٚمٞمؽ  :وىم٤مًمقاملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل ُمـ اًمٞمٝمقد ُمٜمٝمؿ طمل سمـ أظمٓم٥م دظمٚمقا قمغم 

ّٕن  ٌٕملم ؾمٜم٦م٪يٙمقن إطمدى وؾم ٤مًمتؽ وم٢من ُمٚمؽ أُّمتؽ، وٕم٤من يمٜم٧َم ص٤مدىم٤ًم ذم ُم٘م>١: اًمٌ٘مرة=

﴿ومٜمزل  أرسمٕمقن، "اعمٞمؿ"صمالصمقن، و "اًمالم"و ذم طم٤ًمب اجلّٛمؾ واطمٌد، "إًمِػ"   

      ﴾شم٠مويؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمغم يمذا": ، واًمت٠مويؾ يٙمقن سمٛمٕمٜمی اًمتٗمًػم، يم٘مقًمؽ"، 

 ص٤مر،: ، أي"ي١مّول إًمٞمف"، "آل إُمر إمم يمذا"ويٙمقن سمٛمٕمٜمی ُم٤م ي١مّول إُمُر إًمٞمف، واؿمت٘م٤مىمف ُمـ 

ذم اًمٚمٗمظ هق إسمداء اطمتامٍل : صػّمشُمف، وىمد طمّده سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وم٘م٤مًمقا: ، أي"أّوًمتُف شم٠مويالً "و

ٓ : ، أي>٢: اًمٌ٘مرة= ﴾    ﴿: ظم٤مرٍج قمٜمف، وم٤مًمتٗمًػم سمٞم٤من اًمٚمٗمظ يم٘مقًمف ُم٘مّمقد سمدًمٞمؾٍ 

ومنًا، > سم٤مًمٙمن=أومنه > خمٗمٗم٤مً = ومنت اًمٌمء: ن، ي٘م٤ملؿمّؽ، وأصٚمف ُمـ اًمٗمن، وهق اًمٌٞم٤م

٪ أو ّٕٟمف طمؼ  ذم ٟمٗمًف، ومال ي٘مٌؾ ذاشمف "ومٞمف قمٜمد اعمؤُمٜملم ٓ ؿمّؽ ": واًمت٠مويؾ سمٞم٤من اعمٕمٜمی يم٘مقًمف

: أسم٤م٪ ّٕٟمف شم٠مّول ىمقل اهلل قمّز وضمؾ قل اسمـ قم٤ٌّمس ذم اجلدّ ىمو. ؽ وصػ اًمِم٤مك، وإّٟمام اًمِّم اًمِمّؽ 

﴿   ﴾ =ٕم٤مممف شمىمقًم>. ٢٦: إقمراف :﴿   ﴾ =٧: آل قمٛمران< ،            ; 

﴾، وم٤مًمذي قمٚمٞمف إيمثر أّٟمف ُم٘مٓمقٌع مم٤م ىمٌٚمف، وأّن اًمٙمالم   اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ﴿ ; 

قم٦ٌم، إّٟمٙمؿ شمّمٚمقن هذه أي٦م وإهّن٤م ُم٘مٓمق": ﴾، ىم٤مل أسمق هنٞمؽ إؾمدي ﴿: شمّؿ قمٜمد ىمقًمف

 ﴿: وُم٤م اٟمتٝمی قمٚمُؿ اًمراؾمخلم إّٓ إمم ىمقهلؿ       ﴾ . ىم٤مل ُمثؾ هذا قمٛمر سمـ

قمٌد اًمٕمزيز، وطمٙمك اًمٓمؼمي ٟمحقه قمـ يقٟمس قمـ أؿمٝم٥م قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، و﴿  ﴾

هذا ظمؼم ﴿ قمغم ُمرٟم٤م سم٤مإليامن سمفوىمد ضمٕمؾ اهلل آي٤مت يمت٤مسمف اًمذي أ: ﴾، ىم٤مل اخلّٓم٤ميب 

﴾ قمغم ُم٤م ىمٌٚمف، أّٟمف ٟمًؼ ﴿ حمٙماًم وُمتِم٤ماه٤ًم، روی قمـ جم٤مهدٍ : ىمًَٛملم واًمتّمديؼ سمام

ُمٕمٜم٤مه واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ يٕمٚمٛمقٟمف : وزقمؿ أهّنؿ يٕمٚمٛمقٟمف، واطمت٩م ًمف سمٕمض أهؾ اًمّٚمٖم٦م، وم٘م٤مل
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ىم٤مئٚملم آُمٜم٤ّم، وزقمؿ أّن ُمقوع ﴿  أهؾ اًمّٚمٖم٦م يٜمٙمروٟمف وقم٤مُّم٦م . قمغم احل٤مل ﴾ ٟمّم٥ٌم

ويًتٌٕمدوٟمف٪ ّٕن اًمٕمرب ٓ شمْمٛمر اًمٗمٕمؾ واعمٗمٕمقل ُمٕم٤ًم، وٓ شمذيمر طم٤مًٓ إّٓ ُمع فمٝمقر اًمٗمٕمؾ، 

 :وإّٟمام جيقز ذًمؽ ُمع ذيمر اًمٗمٕمؾ، يم٘مقل اًمِم٤مقمر

 ٙم٤مٙم٤م ًمِ ٚم٧م ومٞمٝم٤م ىمٓمام ًمُ أرؾم
 

 ويٓمقل سم٤مريم٤م ٍم يٛمٌمي٘م 
 

اًمٜمحقيلم ًمف َأومم ُمـ ىمقل  ي٘مٍم ُم٤مؿمٞم٤ًم، ومٙم٤من ىمقل قم٤مُّم٦م اًمٕمٚمامء ُمع ُم٤ًمقمدة ُمذاه٥م: أي

وطمده، وأيْم٤ًم وم٢مّٟمف ٓ جيقز أن يٜمٗمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ؿمٞمئ٤ًم قمـ اخلٚمؼ ويثٌتف ًمٜمٗمًف، صمّؿ يٙمقن ًمف ذم  جم٤مهدٍ 

    ﴿: ذًمؽ ذيؽ، أٓ شمری ىمقًمف قمّز وضمؾ            ﴾

 ﴿: ، وىمقًمف>٦٥: اًمٜمٛمؾ=        ﴾=وىمقًمف>١٨٧: إقمراف ، :﴿     

  ﴾=ومٙم٤من يمّؾ هذا مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٕمٚمٛمف ٓ ينميمف ومٞمف همػمه، ويمذًمؽ >٨٨: اًم٘مّمص ،

﴿: ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم           ذم ىمقًمف "اًمقاو"﴾، وًمق يم٤مٟم٧م :﴿ ًمٚمٜمًؼ ﴾

   ﴿: ل يٙمـ ًم٘مقًمف وم٤مئدة، واهلل أقمٚمؿ ﴾. 

قمـ اسمـ قم٤ٌّمس أّن  يُم٤م طمٙم٤مه اخلّٓم٤ميب ُمـ أّٟمف ل ي٘مؾ سم٘مقل جم٤مهٍد همػمه، وم٘مد رو :قؾت

 ;        ؿاًمراؾمخلم ُمٕمٓمقٌف قمغم اؾمؿ اهلل قمّز وضمؾ، وأهّنؿ داظمٚمقن ذم قمٚمؿ اعمتِم٤مسمف، وأهّنؿ ُمع قمٚمٛمٝم

آُمٜم٤ّم سمف، وىم٤مًمف اًمرسمٞمع وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد وهمػمهؿ،  :سمف ي٘مقًمقن  ;

و﴿ قمغم هذا اًمت٠مويؾ ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ اًمراؾمخلم يمام ىم٤مل ﴾: 

 اًمريح شمٌٙمل ؿمجقه٤م
 

 ًمؼمق يٚمٛمع ذم اًمٖمامُم٦موا 
 

قمغم اًمت٠مويؾ  "يٚمٛمع"ٌتدأ، واخلؼم ُم "واًمؼمق"وهذا اًمٌٞم٧م حیتٛمؾ اعمٕمٜمٞملَم، ومٞمجقز أن يٙمقن 

ذم ُمقوع احل٤مل  "يٚمٛمع"إّول، ومٞمٙمقن ُم٘مٓمققم٤ًم مم٤م ىمٌٚمف، وجيقز أن يٙمقن ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم اًمريح، و

ُٓمٕم٤مً، واطمت٩ّم ىم٤مئٚمق هذه اعم٘م٤مًم٦م أيْم٤ًم سم٠مّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمدطمٝمؿ سم٤مًمرؾمقخ : قمغم اًمت٠مويؾ اًمث٤مين، أي

وىمرأ  ،((أٟم٤م ممـ يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف: ))قم٤ٌّمس وىمد ىم٤مل اسمـ ،ذم اًمٕمٚمؿ، ومٙمٞمػ يٛمدطمٝمؿ وهؿ ضمٝم٤مل

 .، طمٙم٤مه قمٜمف إُم٤مم احلرَُملم أسمق اعمٕم٤مزم((أٟم٤م ممـ يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف: ))جم٤مهٌد هذه أي٦م وىم٤مل



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

017 

                                                

قمٜمد =وشم٘مدير مت٤مم اًمٙمالم : وىمد رّد سمٕمض اًمٕمٚمامء هذا اًم٘مقل إمم اًم٘مقل إّول وم٘م٤مل :ؾتق

يؾ اعمتِم٤ماه٤مت، واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ يٕمٚمٛمقن وُم٤م يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف إّٓ اهلل، يٕمٜمل شم٠مو: أّن ُمٕمٜم٤مه> اهلل

ٓئؾ ذم اعمحٙمؿ، وُمٙمـ َُمـ رّده إًمٞمف، سمام ٟمّم٥م ُمـ اًمدّ  "آُمٜم٤ّم سمف يمؾ  ُمـ قمٜمد رسّمٜم٤م": ىم٤مئٚملم سمٕمْمف

آُمٜم٤ّم سم٤مجلٛمٞمع يمؾ  ُمـ قمٜمد رسّمٜم٤م، وُم٤م ل حیٞمط ": وم٢مذا قمٚمٛمقا شم٠مويؾ سمٕمْمف ول يٕمٚمٛمقا اًمٌٕمض ىم٤مًمقا

ىمد أؿمٙمؾ قمغم : وم٢من ىم٤مل ىم٤مئٌؾ  ،"قمف اًمّم٤مًمح ومٕمٚمٛمف قمٜمد رسّمٜم٤مذم ذسمف قمٚمُٛمٜم٤م ُمـ اخلٗم٤مي٤م مم٤م 

هذا : ٓ أدري ُم٤م إواه وٓ ُم٤م همًٚملم، ىمٞمؾ ًمف: لم سمٕمُض شمٗمًػمه طمتّی ىم٤مل اسمـ قم٤ٌّمساًمراؾمخ

وىمػ قمٚمٞمف، وضمقاٌب أىمٓمع ُمـ هذا وهق ُم٤م  هومٗمّن  ،٪ ّٕن اسمـ قم٤ٌّمس ىمد قمٚمؿ سمٕمد ذًمؽٓ يٚمزم

ورضّمح اسمـ . ومٞمج٥م هذا، وم٢مذا ل يٕمٚمٛمف أطمٌد قمٚمٛمف أظمرُ  "ويمؾ  راؾمٍخ ": أّٟمف ؾمٌح٤مٟمف ل ي٘مؾ

الم ٓسمـ قم٤ٌّمس ًّ : ومقرك أّن اًمراؾمخلم يًّٚمٛمقن اًمت٠مويؾ، وأـمٜم٥م ذم ذًمؽ وذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًم

ٝمف ذم اًمّديـ وقمٚمِّٛمف اًمت٠مويؾ)) ٤مس سمـ قمٌد ، ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ اًمٕمٌّ "اعمًٜمد"= ((اًمّٚمٝمؿ وم٘مِّ

واًمقىمػ قمغم هذا . قمٚمٛمف ُمٕم٤مين يمت٤مسمؽ: ًمؽ ذًمؽ، أي ُم٤م يٌلّم   >١/٥٧٢، ٢٣٩٧: ٚم٥م، راعمٓمّ 

وهق : ﴾، ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌّمس أمحد سمـ قمٛمر  ﴿: يٙمقن قمٜمد ىمقًمف

 ;       أهّنؿ يٕمٚمٛمقن أيمثر ُمـ اعمحٙمؿ اًمذي يًتقي ذم  اًمّّمحٞمح٪ وم٢من شمًٛمٞمتَٝمؿ راؾمخلم ي٘متيض

 ر أّي قمٚمٛمف مجٞمع َُمـ يٗمٝمؿ يمالم اًمٕمرب، وذم ; 
ٍ
ق رؾمقظمٝمؿ إذا ل يٕمٚمٛمقا إّٓ ُم٤م يٕمٚمؿ ه ء

اجلٛمٞمع، ًمٙمـ اعمتِم٤مسمف يتٜمّقع، ومٛمٜمف ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ اًمٌت٦ّم يم٠مُمر اًمروح واًم٤ًمقم٦م مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل سمٖمٞمٌف، 

قمٚمٛمف أطمٌد ٓ اسمـ قم٤ٌّمس وٓ همػمه، ومَٛمـ ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمامء احلّذاق سم٠مّن  كوهذا ٓ يتٕم٤مـم

٤م ُم٤م يٛمٙمـ محُٚمف قمغم وضمقٍه ذم وم٢مّٟمام أراد هذا اًمٜمقع، وأُمّ اًمراؾمخلم ٓ يٕمٚمٛمقن قمٚمؿ اعمتِم٤مسمف، 

يزال ُم٤م ومٞمف مم٤م قمًی أن يتٕمّٚمؼ ؿ، وٞمل ويٕمٚمؿ شم٠مويٚمف اعمًت٘مت٠موّ ٞمذم يمالم اًمٕمرب وم اًمٚم ٖم٦م وُمٜم٤مٍح 

﴿: ُمـ شم٠مويؾ همػم ُمًت٘مٞمؿ، ىمقًمف ذم قمٞمًی     ﴾=إمم همػم ذًمؽ، ومال > ١٧١: اًمٜم٤ًمء

إّن : ن يٕمٚمؿ ُمـ هذا اًمٜمقع يمثػمًا سمح٥ًم ُم٤م ىمدر ًمف، وأُّم٤م َُمـ ي٘مقل٠مسميًّٛمی أطمٌد راؾمخ٤ًم إّٓ 
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اعمتِم٤مسمف هق اعمٜمًقخ ومٞمًت٘مٞمؿ قمغم ىمقًمف إدظم٤مل اًمراؾمخلم ذم قمٚمؿ اًمت٠مويؾ، ًمٙمـ ختّمٞمّمف 

اًمثٌقت ذم اًمٌمء، ويمؾ  صم٤مسم٧ٍم راؾمٌخ، وأصٚمف : واًمرؾمقخ .اعمتِم٤ماه٤مت اهذا اًمٜمقع همػم صحٞمٍح 

 :ِمجر ذم إرض، ىم٤مل اًمِم٤مقمرذم إضمرام أن يرؾمخ اجلٌؾ واًم

 ل ُمقّدة٘مد رؾمخ ذم اًمّمدر ُمٜمّ ًم
 

 ٞمكم أسم٧م آي٤مهت٤م أن شمٗمًػماًمٚم 
 

ٟمْم٥م ُم٤مؤه، : رؾمخ اًمٖمدير: ورؾمخ اإليامن ذم ىمٚم٥م ومالٍن يرؾمخ رؾمقظم٤ًم، وطمٙمی سمٕمْمٝمؿ

. يمّٚمف صم٧ٌم ومٞمف "رؾم٥م"و "رصـ"و "روخ"و "رؾمخ"طمٙم٤مه اسمـ وم٤مرس ومٝمق ُمـ إوداد، 

هق َُمـ سمرْت يٛمٞمٜمُف وصدق ًم٤ًمُٟمف واؾمت٘م٤مم : ))ذم اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل قمـ اًمراؾمخلمملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌّل وؾمئؾ 

، ٧٦٥٨:ر سمـ آدم قمـ أيب أُم٤مُم٦م، قمٌداهلل سمـ يزيد أُم٤مُم٦م، أسمق أؾمٜمد ُم٤م ،"اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"= ((ىمٚمٌُف

﴿: يمٞمػ يم٤من ذم اًم٘مرآن ُمتِم٤مسمٌف واهلل ي٘مقل: وم٢من ىمٞمؾ ،>٨/١٥٢           

    ﴾=ًمف احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ  :ىمٞمؾ ،، ومٙمٞمػ ل جيٕمٚمف يمٚمَّف واوح٤ًم؟>٤٤: اًمٜمحؾ  

أن ئمٝمر ومْمؾ اًمٕمٚمامء٪ ّٕٟمف ًمق يم٤من يمّٚمف واوح٤ًم ل ئمٝمر ومْمؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم  -واهلل أقمٚمؿ-

ة قَ ثك ًمٚمجُ يؽمسمٕمض، وهٙمذا يٗمٕمؾ َُمـ يّمٜمّػ شمّمٜمٞمٗم٤ًم جيٕمؾ سمٕمَْمف واوح٤ًم وسمٕمَْمف ُمِمٙمالً، و

  .قوٕم٤ًم٪ ّٕن ُم٤م ه٤من وضمقده ىمّؾ اه٤مؤه، واهلل أقمٚمؿُم

 ;  >.ُمٚمت٘مٓم٤مً  22-16، اجلزء اًمراسمع، صـ7: ، آل قمٛمران، حت٧م أي٦م"شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل"=

 "طمٙمؿ اعمتِم٤مسمف اٟم٘مٓم٤مع رضم٤مء ُمٕمروم٦م اعمراد ُمٜمف ذم هذا اًمدار": "اعم٤ًمُمرة ذح اعم٤ًميرة"ىم٤مل ذم  ; 

٤من ىمد ًمٙم"سم٠من يم٤من ُمٕمرومتف ذم هذه اًمّدار ُمرضمّقًة  ًمؽوإن ٓ يٙمـ ذ: أي، "وإّٓ "دار اًمتٙمٚمٞمػ 

وهق  "إّٓ اهلل": ٤مد، وذًمؽ يٜم٤مذم اًم٘مقل سم٠مّن اًمقىمػ ذم أي٦م قمغم ىمقًمفعمـ طمّمٚم٧ْم ًمف ُمـ اًمٕمٌ "قمٚمؿ

ؿم٤مد إمم ىمقاـمع إدًم٦م ذم اإلر"= "اإلرؿم٤مد"واقمٚمؿ أّن يمالم إُم٤مم احلرَُملم ذم  ،ىمقل اجلٛمٝمقر

جي٥م هلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمّمٗم٤مت، ومّمؾ اًمدًمٞمؾ قمغم ىمدم اًم٤ٌمري  ، سم٤مب اًم٘مقل ومٞمام"قمت٘م٤مدأصقل آ

اظمت٤مر ـمريَؼ  "اًمّرؾم٤مًم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦ّم"يٛمٞمؾ إمم ـمريؼ اًمت٠مويؾ، وًمٙمٜمّف ذم  >٢٣، ٢٢شمٕم٤ممم، صـ



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

001 

                                                

وم٢مهّنؿ درضمقا  ٪اشّم٤ٌمع ؾمٚمػ إُّم٦م ،الً واًمذي ٟمرشمْمٞمف رأي٤ًم وٟمديـ اهلل سمف قم٘م": طمٞم٨م ىم٤مل ،اًمتٗمقيض

، سم٤مب ذم اإلهلٞم٤مت، اًمٙمالم ومٞمام جي٥م هلل شم٤ٌمرك "رؾم٤مًم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦ماًم"= "قمغم شمرك اًمتٕمّرض عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

وُم٤مل اًمِمٞمخ قمّز اًمّديـ . ، ويم٠مّٟمف رضمع إمم اظمتٞم٤مر اًمتٗمقيض ًمت٠مظّمر اًمّرؾم٤مًم٦م>32وشمٕم٤ممم، ومّمؾ، صـ

الم إمم اًمت٠مويؾ وم٘م٤مل ذم سمٕمض  ًّ ، "ـمري٘م٦م اًمت٠مويؾ سمنمـمٝم٤م أىمراهام إمم احلّؼ ": "هاومت٤مو"سمـ قمٌد اًم

ي٘مٌؾ ": وشمقؾّمط اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد وم٘م٤مل. يٙمقن قمغم ُم٘مت٣م ًم٤ًمن اًمٕمربويٕمٜمل سمنمـمٝم٤م أن 

اًمت٠مويؾ إذا يم٤من اعمٕمٜمك اًمذي أّول سمف ىمري٤ٌمً ُمٗمٝمقُم٤مً ُمـ خت٤مـُم٥م اًمٕمرب، ويتقىّمػ ومٞمف إذا يم٤من 

، وضمری ؿمٞمخٜم٤م اعمّمٜمِّػ قمغم اًمتقؾّمط سملم أن شمدقمق احل٤مضم٦ُم إًمٞمف خلٚمؾ ومٝمؿ اًمٕمقام وسملم أن "سمٕمٞمداً 

 .ًمؽٓ شمدقمق احل٤مضم٦م ًمذ

 >.٣٧، ٣٦صـ إّٟمف شمٕم٤ممم اؾمتقى قمغم اًمٕمرش،: ، إصؾ اًمث٤مُمـ"ذح اعم٤ًميرة اعم٤ًمُمرة"=

: يتحّّمؾ سم٤مرشمٙم٤مز اًمٜمٔمر ذم ىمقل اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػم اعمحٙمامت :أحادها: يًتٗم٤مد مم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م أُمقرٌ 

ُمٌٞمّٜم٤مت ُمٗمّّمالت ؾمّٛمٞم٧م حمٙمامت ُمـ اإلطمٙم٤مم، يم٠مّٟمف أطمٙمٛمٝم٤م ومٛمٜمع اخلٚمؼ ُمـ اًمتٍّمف ومٞمٝم٤م٪ "

 .>١/٢٧٨، ٧ :حت٧م أي٦م آل قمٛمران، ،"ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ"=           ."ره٤م وووقح ُمٕمٜم٤مه٤مًمٔمٝمق

إذا ٟمٔمرَت ومٞمف وم٢مّٟمؽ شمٕمٚمؿ سم٠مدٟمك شم٠مُّمؾ أّن احلِمقي٦م وهؿ اًمقه٤مسمٞم٦ّم ذم يمّؾ زُم٤مٍن وذم زُمٜمٜم٤م 

 ;     ظم٤مّص٦ًم يٕمٙمًقن إُمر، ومٕمـ اعمحٙمامت يٕمدًمقن، وًمٚمٛمتِم٤ماه٤مت يتٌٕمقن، وسم٤مًمت٠مويؾ ذم همػم

 ء وهؿ ومٞمفآاًمًٜم٦ّم سمام ٟمحـ قمٜمف سمرف واًمتحريػ يِمتٖمٚمقن، صمّؿ إهّنؿ يرُمقٟمٜم٤م ُمٕمنم أهؾ حمٚمّ   ;

 .ًمألًم٤ٌمين "خمتٍم اًمٕمٚمق"ع ُمتقّرـمقن، وهذا يمّٚمف فم٤مهٌر عمـ راضَم 

ُم٤م يتّجغم سم٤مًمت٠مُّمؾ ذم طمّد اعمتِم٤مسمف سم٠موضمٍف خمتٚمٗم٦م، ومٕمّرومف أّوًٓ سمام اؾمت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمف،  :ثاكقفا

ٚمٛمف،  وُمثؾ ًمف سمٜمحق اخلؼم قمـ أذاط اًم٤ًمقم٦م، وظمروج اًمدضّم٤مل، وٟمزول وٓ ؾمٌٞمَؾ ٕطمٍد إمم قم

الم-قمٞمًی  ًّ  ،وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمراه٤م، وىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وومٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م -قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

، وم٠موم٤مد أّن "اعمتِم٤مسمف ُم٤م حیتٛمؾ أوضمٝم٤مً ": ىم٤مل أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم: سمحد  آظمر وم٘م٤مل ہوطمدّ 

 :واطمٍد، سمؾ يٜم٘مًؿ ىمًَٛملم اعمتِم٤مسمف ٓ يٜمحٍم ذم أُمرٍ 
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ُم٤م ٓ ؾمٌٞمَؾ إمم قمٚمٛمف يمقىم٧م ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، هذا مم٤م ٓ يٜمٙمر أطمٌد أّن اهلل اؾمت٠مصمر سمٕمٚمٛمف  :أحامها

﴿: ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممملسو هيلع هللا ىلصوهق اعمّمٓمٗمك ع أطمدًا إّٓ َُمـ ارشم٣م، ومٚمؿ ُيٓمٚمِ        

          ﴾= ّـ  >.٢٧، ٢٦: اجل

ُم٤م حیتٛمؾ أوضمٝم٤ًم يٕمرومٝم٤م اًمٕمٚمامء، ويٕمت٘مدون أّن اعمتِم٤مسمف قمـ اًمٔم٤مهر ُمٕمدوٌل، وأّٟمف  :وثاكقفام

قمغم سمٕمض اًمقضمقه اًم٤ًمئٖم٦م حمٛمقٌل، وهذا شم٠مويٌؾ يمام ٓ خیٗمی قمغم ذوي اًمٕم٘مقل، وفم٤مهر أّن هذا 

ًمت٠مويؾ ٓ ظمٚمَػ ومٞمف ٕطمٍد همػم أّن اًمًٚمػ ل اًم٘مدر ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف سملم اًمًٚمػ واخلٚمػ، وم٤مقمت٘م٤مد ا

ـٍ قمغم  ٪وؾمالُم٦م ىمٚمقاهؿ ٪ًمّمٗم٤مء أذه٤مهنؿ ٪يٌدوا اًمت٠مويؾ إّٓ ىمٚمٞمالً٪ ٓؾمتٖمٜم٤مئٝمؿ قمٜمف ويمقهنؿ ذم أُم

أُّم٤م اخلٚمػ وم٠ميمثروا ُمـ اًمت٠مويؾ قمٜمد ُم٤م اؿمتّدت  ،اًمًٙمقَت أصالً إّٓ قمٜمد اًميورة اًمٕم٤مُّم٦م، ومرأوا

لم، ورّداً ًمٙمٞمدهؿ ذم ٟمحقرهؿ، وإمخ٤مدًا ًمٚمٗمتٜم٦م، وإسم٘م٤مًء قمغم قمقام احل٤مضم٦م إًمٞمف٪ دومٕم٤مً ًمِمٌف اعمٌتدقم

أهؾ اًمًٜم٦ّم، وُم٤م سم٤مَذه اًمًٚمُػ ُمـ اًمت٠مويؾ ُمٗمّّمٌؾ ذم يمت٥م اًمتٗمًػم، وىمّدم سمٕمض إُمثٚم٦م قمـ اسمـ 

اإلضمٝم٤مز قمغم " وهمػمه اًمِمٞمخ قمٞمًی ُم٤مٟمع احلٛمػمی ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-قم٤ٌّمس 

ملسو هيلع هللا ىلص  ُمٓم٤مًمٕمتف، وٟم٘مؾ قمـ اًمٜمٌّلهق يمت٤مٌب ُمًتٓم٤مٌب طم٤مومٌؾ ذم هذا اًم٤ٌمب يتٕملّم ، و"ُمٜمٙمِري اعمج٤مز

  ﴿: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾=إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم-ره يمشم٠مويالً ٟمذ> ٥: ـمف-         ; 

اًمٜمْم٤مل سمـ  رومع اًمٖم٤مؿمٞم٦م قمـ اعمج٤مز واًمت٠مويؾ وطمدي٨م اجل٤مري٦م ًمٚمٕمالُّم٦م"وأيْم٤مً ذم  ،ذم حمّٚمف ; 

 . ـمرف ص٤مًمح ُمٜمف ومٚمػماضمعإسمراهٞمؿ آًمف رر

خمتٍم "إذا شم٘مّرر هذا ومال ظمٚمَػ سملم اًمًٚمػ واخلٚمػ، ومام رُم٤مهؿ سمف إًم٤ٌمين ذم  :ثالثفا

 .ءآ، اخلٚمُػ قمٜمف سمرُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمًٚمػ وقمدوهلؿ قمـ ؾمٜمٜمٝمؿ "اًمٕمٚمق

، واًم٘مقل سم٤مًمت٠مويؾ ىمقٌل ًماخلالف إّٟمام هق صقري  وًم :رابعفا ٙمؾ  ُمـ اًمًٚمػ ٞمس سمح٘مٞم٘مل 

، وًمٚمًٚمػ ىمقٌل رضوري  قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ، أقمٜمل أّن اًمًٚمػ  واخلٚمػ، وهق ًمٚمخٚمػ ىمقٌل صقري 

سمداء اًمت٠مويؾ، ومٝمق ىمقٌل إًمق يم٤مٟمقا ذم زُمـ اخلٚمػ ورأوا ُم٤م ص٤مر إًمٞمف اًمٕمقاُم ٓوٓمّروا إمم 

وأورد  ًمٚمًٚمػ رضوري  اهذا آقمت٤ٌمر، وىمد سملّم  اًم٘مقل اًمّمقري واًميوري وطمّ٘مؼ يمالًّ ُمٜمٝمام
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ه-اًمِمقاهد اهذا اًمّمدد ضمّدٟم٤م اًمِمٞمُخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م  أضمغم اإلقمالم "ذم رؾم٤مًمتف  -ىمّدس ه 

 ."أّن اًمٗمتقی ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم ىمقل اإلُم٤مم

 >.١١٣-١/١١٩، اعم٘مّدُم٦م اخل٤مُم٦ًم، "أضمغم اإلقمالم" :، وٛمـ اًمّرؾم٤مًم٦م"اًمٗمت٤موي اًمروقي٦م": اٟمٔمر=

يدرك قمٚمٛمف سم٤مًمٜمٔمر، وٓ يٕمرف اًمٕمقاُم  هق اًمذي": يتّْمح ًمؽ سم٤مًمت٠مُّمؾ ذم ىمقًمف :خامسفا

، أّن اخل٤مّص٦م وهؿ اًمٕمٚمامء إُمٜم٤م اًمٕمروم٤مء سمح٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ يدريمقن "شمٗمّمٞمَؾ احلّؼ ومٞمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ

اعمتِم٤مسمف، ويٕمٚمٛمقن شم٠مويَٚمف، ويٕمرومقن شمٗمّمٞمَؾ احلّؼ ُمـ إسم٤مـمٞمؾ، وهؿ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ 

. ٤مس وجم٤مهٍد وهمػممه٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿاًمذيـ قمٜم٤مهؿ اهلل ذم اًمتٜمزيؾ، يمام طمٙمل قمـ اسمـ قمٌّ 

ْٝمف ذم اًمّديـ وقمٚمِّٛمف : ))ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ٓسمـ قم٤ٌّمسملسو هيلع هللا ىلص دقم٤مُء اًمٜمٌّل ويؤّيده  اًمّٚمٝمؿ وم٘مِّ

 ،>١/٥٧٢، ٢٣٩٧: ، ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، ر"اعمًٜمد"= ((اًمت٠مويؾ

سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م اؾمت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمف يم٘مٞم٤مم  -ٜمٝمامريض اهلل شمٕم٤ممم قم-واًمّرواي٦م إظمری قمـ اسمـ قم٤ٌّمس 

 .اًم٤ًمقم٦م واًمٌٕم٨م

أّن اعمتِم٤مسمف ٓسمّد أن يرّد إمم همػمه ُمـ اعمحٙمؿ، وًمٙمـ اًمقه٤مسمٞم٦م يٜمتٙمًقن، ومٕمغم  :شادشفا

 ;        ـم٤مًَمع اعمتِم٤مسمف يٙمٌّقن، وًمف يتٌٕمقن، وسمٔم٤مهره يٕمٛمٚمقن، هذا يمّٚمف ضمكم  ٓ ظمٗم٤مَء سمف قمغم َُمـ 

ًم٤ٌمين، وُم٤م أؿمٕمر ومٞمف ُمـ إسم٘م٤مء اًمٞمَديـ واًمَٕملم واًم٘مدم واًمٜمزول وهمػمه مم٤م ًمأل "خمتٍم اًمٕمٚمق" ; 

ُمتٌّٕمقن فم٤مهره اًمتجًٞمؿ واحلٚمقل قمغم طم٘مٞم٘متف، وُمع ذًمؽ يزقمؿ أّٟمف وُمٕمنمه اًمقه٤مسمٞم٦م  ًمٚمًٚمػ 

 .ن١مووهؿ قمٜمٝمؿ سمري

ي٦م وُم٤م ذيمر قمـ اًم٘مرـمٌل ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ أّن همػم ظم٤مٍف قمغم َُمـ شم٠مُّمؾ ذم ٟمٔمؿ أ :شابعفا

وٓ - اًمٗم٤ًمد ذم اًمّديـ، أُّم٤م اًمت٠مويؾ سمنمـمف إمم ىاعمذُمقم ُم٤م اىمؽمن سم٤مسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م أو ُم٤م قمدّ اًمت٠مويؾ 

 .ومٝمق ُمٕمزٌل قمـ اًمذّم، وٓ ي٠مسم٤مه إّٓ َُمـ يٌٖمك اًمٗمتٜم٦م واًمتٗمريؼ سملم اعمًٚمٛملم -ؾمٞماّم قمٜمد اًميورة

اًمّّمحٞمح، وًمذا ٓ ظمٗم٤مَء قمغم اعمت٠مُّمؾ ىمٚمٞمالً ومٞمام ذيمرٟم٤م قمـ اًم٘مرـمٌل أّن اًمت٠مويؾ هق  :ثامـفا

الم إمم اًمت٠مويؾ، وم٘م٤مل ذم سمٕمض ومت٤مواه ًّ ـمري٘م٦م اًمت٠مويؾ ": ُم٤مل اًمِمٞمخ قمّز اًمّديـ اسمـ قمٌد اًم
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، ويٕمٜمل سمنمـمٝم٤م أن يٙمقن قمغم ُم٘مت٣م ًم٤ًمن اًمٕمرب، يمذا ذم "سمنمـمٝم٤م أىمراهام إمم احلّؼ 

سمـ وشمقؾّمط ا": إمم إسمداء اًمقوم٤مق طمٞم٨م ىم٤مل "اعم٤ًمُمرة"وأؿم٤مر ذم . "اعم٤ًمُمرة ذح اعم٤ًميرة"

رب، ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ إذا يم٤من اعمٕمٜمك اًمذي أّول سمف ىمري٤ًٌم ُمٗمٝمقُم٤ًم ُمـ خت٤مـُم٥م اًمٕم: دىمٞمؼ اًمٕمٞمد وم٘م٤مل

ومٚمٞمٙمـ اًمقوم٤مق قمغم أطمد احل٤مًَملم، وًمٞمُحٛمؾ اعمٜمع ووم٤مىم٤ًم قمغم أظمر،  ،"ويتقىّمػ ومٞمف إذا يم٤من سمٕمٞمداً 

اًمٕمٚمامء هذا وىمد رّد سمٕمُض : ىمٚم٧م": وهن٩م قمغم اًمقوم٤مق سم٠مطمًـ وضمٍف اإلُم٤مُم اًم٘مرـمٌل طمٞم٨م ىم٤مل

 إّٓ "وُم٤م يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف : أّن ُمٕمٜم٤مه "قمٜمد اهلل"وشم٘مدير مت٤مم اًمٙمالم : اًم٘مقل إمم اًم٘مقل إّول وم٘م٤مل

 ﴿: ، يٕمٜمل شم٠مويؾ اعمتِم٤ماه٤مت، واًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ يٕمٚمٛمقن سمٕمَْمف ىم٤مئٚملم"اهلل     

   َـ رّده إًمٞمف، وم٤ٕمذا قمٚمٛمقا شم٠مويَؾ سمٕمْمف ول ﴾ سمام ٟمّم٥م ُمـ اًمّدٓئؾ ذم اعمحٙمؿ، وُمّٙمـ ُم

وإذا أُمٙمـ اًمقوم٤مق ومٚمٞمٙمـ هق اعمحَٛمؾ  ،"ُمٜم٤ّم سم٤مجلٛمٞمع يمؾ  ُمـ قمٜمد رسّمٜم٤مآ: يٕمٚمٛمقا اًمٌٕمض، ىم٤مًمقا

، وًمٞم٘مٞمّد اإلـمالق ذم "اًمًٜم٦ّم"عم٤م ؾمٞمٜم٘مؾ اعمّمٜمِّػ اًمٕمالّم ُمـ طمٙم٤مي٦م آشمٗم٤مق قمـ اًمالًمٙم٤مئل ذم 

 .٘م٤مقإًمخ٪ دومٕم٤مً ًمٚمِم..."اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء": ىمقًمف

ُمتٌٕمق اعمتِم٤مسمف ٓ خیٚمق أن يتٌٕمقه ": ئمٝمر سمتذيّمر ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م قمـ اًم٘مرـمٌل ُمـ ىمقًمف :تاشعفا

إًمخ، أّن ...أو ـمٚم٤ًٌم ٓقمت٘م٤مد فمقاهر اعمتِم٤مسمف :-إمم ىمقًمف-وجيٛمٕمقه ـمٚم٤ًٌم ًمٚمتِمٙمٞمؽ ذم اًم٘مرآن 

 ;       ُمّمداق ذًمؽ هؿ احلِمقي٦م اًمقه٤مسمٞم٦م اًمذيـ يذهٌقن إمم اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ شمٌٕم٤ًم ًمًٚمٗمٝمؿ ذم

ًمألًم٤ٌمين، وإًمٞمؽ  "خمتٍماًمٕمٚمق"ذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمّؿ، وشمّمديؼ هذا ذم قمدة ُمقاوع ُمـ  ; 

 :أٟمٛمقذضم٤ًم ُمـ يمالُمف ذم ُم٘مّدُم٦م اًمٙمت٤مب

أّن هذا اًمٙمت٤مب ىمد قم٤مًَم٩م ُم٠ًمًم٦ًم هل ُمـ أظمٓمر اعم٤ًمئؾ ! اقمٚمؿ أهّي٤م اًم٘م٤مري اًمٙمريؿ"

ظمٚم٘مف، ُم٤م يم٤من عمًٚمؿ أن يٜمِٙمر ُمثٚمٝم٤م ذم  قمغم -قمّز وضمؾ-آقمت٘م٤مدي٦م، أٓ وهل ُم٠ًمًم٦م قمٚمّق اهلل 

ٝمؿ وقمغم اًمٜم٤ّمس ُمـ سمٕمدهؿ اًمثٌقت، ًمق ٓ أّن سمٕمض اًمِٗمرق اعمٜمحروم٦م قمـ اًمًٜم٦ّم ومتحقا قمغم أٟمٗمً

ٕمٝمؿ سمف أن يًٚمٙمقا ساـم٤ًم سم٤مَب اًمت٠مويؾ، ومٚم٘مد يم٤مد اًمِمٞمٓم٤من سمف ًمٕمدوه اإلٟم٤ًمن يمٞمدًا قمٔمٞماًم، وُمٜم

صؾ ذم اًمٙمالم أن حیٛمؾ قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وأّٟمف ٓ جيقز ُمًت٘مٞماًم، يمٞمػ ٓ وهؿ ىمد اشّمٗم٘مقا قمغم أّن إ
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اخلروُج قمٜمٝم٤م إمم اعمج٤مز إّٓ قمٜمد شمٕمّذر احل٘مٞم٘م٦م، أو ًم٘مريٜم٦ٍم قم٘مٚمٞم٦ٍم أو قمرومٞم٦ٍم أو ًمٗمٔمٞم٦ٍم يمام هق 

ذًمؽ : -إمم أن ىم٤مل-ُمٗمّّمٌؾ ذم حمّٚمف، وُمع ذًمؽ وم٢مّٟمؽ شمراهؿ خی٤مًمٗمقن هذا إصؾ اًمذي أّصٚمقه 

اًمذيـ يٜمِٙمرون طم٘م٤مئَؼ إؾمامء واًمّّمٗم٤مت اإلهلٞم٦ّم ُمـ اعمٕمتزًم٦م اًمِٗمرق اعمت٠مّوًم٦م،  ُم٤م صٜمٕمف يمّؾ 

 ﴿:  ىمقًمف شمٕم٤ممم: إّول :-إمم ىمقًمف-وهمػمهؿ ممـ شم٠مصّمر اهؿ ُمـ اخلٚمػ      

﴾ =وم٘مٞمؾ ذم شم٠مويٚمٝم٤م>٢٢: اًمٗمجر ، :﴿  ﴾. 

    ﴿: شمٕم٤مممىمٞمؾ همػم ذًمؽ ُمـ اًمت٠مويؾ، يمذًمؽ أّوًمقا ىمقًمف و     

         ﴾=ي٠مشمٞمٝمؿ اهلل سمٔمٚمؾ، ومٜمٗمك : ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ>٢١١: اًمٌ٘مرة

 ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: سمذًمؽ طم٘مٞم٘م٦َم اإليت٤من اًمالئؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، سمؾ همال سمٕمض ذوي إهقاء وم٘م٤مل

   ٍُمـ اًمٖمامم  ﴾ طمٙم٤مي٦ٌم قمـ اًمٞمٝمقد، واعمٕمٜمی أهّنؿ ٓ ي٘مٌٚمقن ديٜمَؽ إّٓ أن ي٠مشمٞمٝمؿ اهلل ذم فمٚمؾ

زون قمغم اهلل اعمجلء واًمذه٤مب ٟم٘مٚمف اًمٙمقصمري ذم . "ًمػموه ضمٝمرًة٪ ّٕن اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا ُمِمٌِّٝم٦ًم جيقِّ

٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت وذم ٟمًخ٦م اًمتل ًمديٜم٤م، مج= 4٤٨، 4٤٧ ـص ،"إؾمامء واًمّّمٗم٤مت"شمٕمٚمٞم٘مف قمغم 

         ﴿: صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ

       ﴾=قمـ اًمٗمخر اًمرازي وأىمّره> 413، صـ>٢١١: اًمٌ٘مرة.            ; 

يمذا ذم ُم٘مّدُم٦م =. يمٞمػ أٟمٙمر جملَء اهلل اًمٍميح ذم أيتلَم اعمذيمقرشَملم! كومت٠مُّمؾ هداين اهلل وإي٤م ; 

 .>إزهري همٗمر ًمف. >ُمٚمت٘مٓم٤مً  22-20، ُمقوقع اًمٙمت٤مب وظمٓمقرشمف، صـ"خمتٍم اًمٕمٚمق"

ٓ خیٗمك ُمـ صٜمٞمٕمف أّن اًمٕمٚمق قمٜمد هذا إًم٤ٌمين وؿمٞمٕمتف هق اًمٕمٚمق سمٛمٕمٜمك اًمّمٕمقد  :لأقو

غم محؾ اًمٚمٗمظ قمغم طم٘مٞم٘متف ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت، صمّؿ وآؾمت٘مرار طمٞم٨م أّس ذم ؾم٤مئر يمالُمف قم

إذا قمٚمٛمٜم٤م ذًمؽ واقمت٘مدٟم٤مه ": ظم٤مًَمػ ٟمٗمًف طمٞم٨م ٟم٘مؾ ومٞمام سمٕمد قمـ واًمد إُم٤مم احلرَُملم ُم٤م يٜم٤مىمْمف

ختٚمّّمٜم٤م ُمـ ؿمٌٝم٦م اًمت٠مويؾ، وقماموة اًمتٕمٓمٞمؾ، ومح٤مىم٦م اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ، وأصمٌتٜم٤م قمٚمقَّ رسّمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف 

يمام يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف، واحلّؼ واوٌح ذم ذًمؽ، واًمّمدور وومقىمٞمّتَف واؾمتقاَءه قمغم قمرؿمف 

    شمٜمنمح ًمف٪ وم٢مّن اًمتحريػ شم٠مسم٤مه اًمٕم٘مقل اًمّمحٞمح٦م، ُمثؾ حتريػ آؾمتقاء سم٤مٓؾمتٞمالء وهمػمه 
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ويمذًمؽ اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ مح٤مىم٦ٌم وضمٝم٤مًم٦ٌم، ومَٛمـ ووّم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ًمإلصم٤ٌمت سمال : -إمم ىمقًمف-

 ."ىمػ قمغم إُمر اعمٓمٚمقب ُمٜمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤مممحتريػ، وٓ شمٙمٞمٞمػ، وٓ وىمقف، وم٘مد و

 .>إزهري> =٢٧، وُم٠ًمًم٦م احلرف واًمّمقت ذم اًم٘مرآن اعمجٞمد، صـ"خمتٍم اًمٕمٚمق"=

ًمٌػ ٓطمُ٘مف ُمع ٓ خیٗمی قمٚمٞمؽ أّن اًمذی ٟم٘مٚمف قمـ واًمد اإلُم٤مم اجلَقيٜمل ُمتٜم٤مىمٌض ُمتخ٤م :ولأق

ٚمقم واًمٗمقىمٞم٦م ًمتِمٌٞمف وىمقًمف ذم اًمٕمل اٗمٞمف وٟمٗمٞمف وسملم إصم٤ٌمت اًمت٠مويؾ سمٜمِمٌؾم٤مسم٘مف، ىمد مجع سملم اًمت

وآؾمتقاء قمغم اًمٕمرش يمام يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتف، وسملم إٟمٙم٤مر اًمت٠مويؾ اًمذي ومّر ُمٜمف ورُمك همػَمه 

ومٝمذا يًػٌم مم٤م يدًّمؽ قمغم أّن إًم٤ٌمين وـم٤مئٗمتف . ممـ ًمٞمس قمغم ُمٜمٝمجف سم٤مًمتحريػ ُمـ أضمٚمف

﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمفاًمقه٤مسمٞم٦م  ًمٔمقاهر اعمتِم٤مسمف ُمتٌّٕمقن، هؿ اًمذيـ قمٜم٤مهؿ اهلل           

                     ﴾=وإهّنؿ قمـ ـمريؼ اًمًٚمػ >٧: آل قمٛمران ،

اًمِمٌٞمف  ا أهّنؿ ؾمٚمٗمٞمقن، وم٤مًمًٚمػ واخلٚمػ سمٕمدهؿ ُمْمقا قمغم اًمتٜمزيف وٟمٗملٟم٤ميمٌقن، وإن زقمٛمق

. وٓ طمقَل وٓ ىمّقَة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،ضمروا قمغم اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ ٞم٦مُ واًمتًٚمٞمؿ، واًمقه٤مسم

 :هذا، وًمٜمقضّمف قمغم ؿمٞمٕم٦م إًم٤ٌمين أؾمئٚم٦ًم ذم يمالُمف ومٜم٘مقل

اإلشمٞم٤من ": ُم٤م اًمذی أجل٠م إًم٤ٌمين إمم أن زاد قمغم اإلشمٞم٤من اعمْم٤مف إمم اهلل ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل( 1)

 ;                      .؟"اًمالئؼ سمف

ف اًمٚمٗمَظ قمـ فم٤مهره، وهؾ إمم اإلشمٞم٤من، وم٘مد س "اًمالئؼ سمف"وإذ ىمد أو٤مف يمٚمٛم٦َم ( 2)  ;

، !، وإذ ىمد أّول وم٘مد ص٤مر هق وَُمـ رُم٤مهؿ سم٤مًمتحريػ وؾماّمهؿ اعمؤّوًم٦َم ؾمقاءٌ ...!هذا إّٓ شم٠مويؾ

 !.؟...أومٞمجقز ًمف ُم٤م ٓ جيقز ًمٖمػمه! ؟...ومامذا يٜم٘مؿ ُمـ اخلٚمػ وَُمـ شمٌٕمٝمؿ

، وإذ ىمٚم٧َم هذا وم٘مد قمدًم٧َم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلشمٞم٤من، "اإلشمٞم٤من اًمالئؼ سمف": ذا ىمٚم٧م ه٤م أٟم٧م( 3)

 !ت٠مويؾ وأٟم٧م سمٜمٗمًؽ سم٤مذشَمف، وُم٤م ًمؽ شمٚمّح قمغم احل٘مٞم٘م٦م وهل ه٤مهٜم٤م ُمتٕمّذرة؟ومام سم٤مًمؽ شم٠مسمك اًم

 ....!وًمق ٓ ذًمؽ عم٤م أوٗم٧َم ُمٕمٜمك زائدًا إمم اإلشمٞم٤من، وهؾ هذا ُمٜمؽ إّٓ مجع سملم اعمتٜم٤مىمَْملم
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    ﴿: ُم٤م اًمذي يٚمجئؽ إمم إٟمٙم٤مر أن يٙمقن ىمقًمف( 4)     ﴾

 "ذم"، وٓ شم٠مويَؾ قمغم هذا اًمقضمف، واإلشمٞم٤من قمغم طم٘مٞم٘متف، ويمقن "ي٠مشمٞمٝمؿ سمٔمٚمؾ"سمٛمٕمٜمی 

واشم٤ٌمع  همػم ُمًتٜمٙمٍر٪ ّٕن طمروف اجلر شمٜمقب سمٕمُْمٝم٤م قمـ سمٕمض، هؾ هذا إّٓ حتّٙمؿ "اًم٤ٌمء"سمٛمٕمٜمی

 ...!.، ومٙمٞمػ شمؼمئ ٟمٗمًؽ وشمًّٛمل أيم٤مسمَر اًمٕمٚمامء أهَؾ إهقاء، ؾمٌح٤مٟمؽ هذا اهت٤مٌن قمٔمٞمؿٌ !ًمٚمٝمقاء

 ﴿: "ؾمقرة اًمٌ٘مرة"ه٤مهٜم٤م ذم  -ضمّؾ ُمـ ىم٤مئؾ-هاّل ىمرأَت اًم٘مرآن، هذا رسّمٜم٤م ي٘مقل ( 5)

         ﴾...ؾمقرة اًمٜمحؾ"ذم  ، وىم٤مل>210: اًمٌ٘مرة= أي٦م" :﴿ 

                 ﴾... أل يرد يمّؾ هذا ذم >٣٣: اًمٜمحؾ=أي٦م ،

ًا ! ؟...واىمٕم٦ٍم واطمدة سمغم، ومٌٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمٍض حمٛمقٌل اًمٌت٦ّم، وإذا يم٤من يمذًمؽ، ص٤مر هذا ُمٗمنَّ

، أًمٞمس هذا رّدًا ُمٜمؽ !؟...سمك هذا اًمقضمف وهق شمٗمًػٌم ًمٚم٘مرآن سم٤مًم٘مرآنًمذًمؽ اعمتِم٤مسمف، ومام ًمؽ شم٠م

 !.؟...اًم٘مرآن ًا ًمٙمّؾ رّدًا ًمٚمٌٕمض ردّ  أًمٞمس! ؟...ًمٌٕمض اًم٘مرآن

وٟمٗمك سمذًمؽ طم٘مٞم٘م٦َم اإلشمٞم٤من اًمالئؼ سم٤مهلل ": ويمٞمػ شمٕمؽمض قمغم اًم٘م٤مئؾ سمذًمؽ وشم٘مقل( 6)

 !.؟..."شمٕم٤ممم

 ...!.قىوسمٕمد وم٠مٟم٧م شمرُمل إسمري٤مء سم٤مًمٖمٚمق واشم٤ٌمع اهل( 7)

ؾم٤مسمَ٘مف، همػم ومٝمٍؿ، ومال شم٤ٌمزم إن يمّذب آظمُر ُم٘م٤مًمِؽ أم هتذي ُمـ  ،!؟...أشمٕم٘مؾ ُم٤م شم٘مقل( 8)

 ;        دة ٓ قأّن طم٘مٞم٘م٦َم اإلشمٞم٤من اعمٕمٝم "اإلشمٞم٤من اًمالئؼ سمف": أل شمٕمؽمف إذ ىمٚم٧َم ! ؟...سمؾ ٓ شمِمُٕمر

زدَت، وُمع ذًمؽ شمّدقمل أّن  وًمق ٓ ذًمؽ عم٤م زدَت ُم٤م! ت٠مشّمك ذم طمّؼ اهلل شمٕم٤ممم، سمغم ىمد اقمؽموم٧َم شم ; 

، وهؾ هذا إّٓ مجٌع سملم اعمتٜم٤مىمَْملم، اًمتٜمزيف، واًمتِمٌٞمف، وإقمامل احل٘مٞم٘م٦م، ...!احل٘مٞم٘م٦م ممٙمٜم٦ٌم هٜم٤م

واًمٕمدول قمـ احل٘مٞم٘م٦م، واًمت٠مويؾ، وإٟمٙم٤مر اًمت٠مويؾ، صمّؿ إّٟمؽ شمتٗمّقه سمٜمٗمل اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ، وُمع 

ٗمقيض يٕمٜمك إُمرار اًمٚمٗمظ ؾ اًمتٜمزيف واًمت؟، ه...ذًمؽ شمٍّم قمغم احل٘مٞم٘م٦م، هؾ هذا ُمت٤مسمٕم٦م اًمًٚمػ

هذا إّٓ ظمٌٌط  إن ،!؟...وعم٤مذا ي٘م٤مل سم٤مًمتٗمقيض !؟...، إذا يم٤من يمذًمؽ ومٗمٞمام اًمتٜمزيف؟قمغم فم٤مهره

قمٜمف سمريئقن، ويمذٌب ووالٌل، أٟمتؿ ومٞمف ُمتقّرـمقن، وشمرُمقن سمف ُمٕمنَم أهؾ اًمًٜم٦ّم، وهؿ 



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

006 

﴿ ،اعمتِم٤ماه٤مت قمٚمٞمٝم٤م وشمرّد إًمٞمٝم٤م     ﴾ ُمِمتٌٝم٤مت حمتٛمالت ُمث٤مل ذًمؽ: 

﴿           ﴾،  وم٤مٓؾمتقاء يٙمقن سمٛمٕمٜمی اجلٚمقس وسمٛمٕمٜمی اًم٘مدرة

 ﴿: الء، وٓ جيقز إّوُل قمغم اهلل شمٕم٤ممم سمدًمٞمؾ اعمحٙمؿ، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممموآؾمتٞم

                                                

﴿         ﴾=اعم٘م٤مل سمام  ، وطم٤من زم أن أظمتؿ>٢٢٧: اًمِمٕمراء

ف سم٤مًمٞمٝمقد ٓقمت٘م٤مده طم٘مٞم٘م٦م اعمجلء ذم طمّؼ يتٌلّم سمف َُمـ هق أطمّؼ سم٤مًمٙمذب، وَأومم سم٤مًمْمالل، وأؿمٌَ 

اهلل شمٕم٤ممم، وإن ٟم٤مىَمض ٟمٗمًف وزقمؿ اًمتٜمزيف، وٟمٗمك اًمتِمٌٞمف، هذا إًم٤ٌمين ي٘مقل وهق سمّمدد اًمرّد 

ول يٙمتػ اهذا، سمؾ ٟم٥ًم اًم٘مقل سمتجقيز اعمجلء قمغم " :ذم اًمٞمٝمقد قمغم َُمـ ىم٤مل إن أي٦م ٟمزًم٧ْم 

اهلل إمم اًمٞمٝمقد، وأّن أي٦م ٟمزًم٧ْم ذم طمّ٘مٝمؿ والٌل ويمذٌب، أُّم٤م اًمْمالل ومقاوٌح ُمـ حتريػ 

أي٤مت اعمًتٚمزم اًمٓمٕمـ ذم إئٛم٦م اًمذيـ ي١مُمٜمقن سمٛمجلء اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأُّم٤م اًمٙمذب٪ 

 .إًمخ..."يذيمر أّن أي٦م ٟمزًم٧ْم ذم اًمٞمٝمقد، سمؾ اًمًٞم٤مق يدومع ذًمؽوم٢مّن أطمدًا ُمـ اًمٕمٚمامء ل 

 .>22ـص ، اعم٘مدُم٦م، "خمتٍم اًمٕمٚمق"ذم : أي=

، وشم٘مّقل قمٚمٞمٝمؿ سمام شمری، واّدقمك أّن أطمدًا يناهؿ إًم٤ٌمٟم٤مهٞمؽ اه١مٓء إئٛم٦م اًمذيـ اؾمتٜمد 

 .لم ًمف ومٞمام زقمؿسماهؿ ُمٙمذّ  كإًمخ، ويمٗم...ُمـ اًمٕمٚمامء ل يذيمر

: اؾمتٜمد سمف إًم٤ٌمين ىم٤مئالً ذم شمٗمًػمه قمـ اسمـ قم٤ٌّمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم هذا اًمٓمؼمي اًمذيو

﴿       ﴾=شمٗمًػمه "ذم : أي= ،"يٕمٜمل أهؾ اًمٙمت٤مب">: ٢١٨: اًمٌ٘مرة

 "اعمٜمثقر اًمدر"واؾمتٜمد سمٜمحقه اًمًٞمقـمل ذم  >٢/442، 208: ، اًمٌ٘مرة، حت٧م أي٦م"اًمٓمؼمي

إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ "ذم : أي=، وأسمق اًمًٕمقد >١/579، 208: حت٧م أي٦م، اًمٌ٘مرة، "اًمدر اعمٜمثقر"=

 ;اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم             "ذم : أي=، واًم٘مرـمٌل >١/373، 208: ، اًمٌ٘مرة، حت٧م أي٦م"اًمًٚمٞمؿ

، وقمـ اًم٘مرـمٌل ذم هذه أي٦م يمالٌم >26، اجلزء اًمث٤مًم٨م، صـ208: ، اًمٌ٘مرة، حت٧م أي٦م"اًم٘مرآن ; 

ـٌ ٓ ٟمٓمٞمؾ سمذيمره َُمـ ؿم  >.إزهري=              .٤مء آـمالع قمٚمٞمف ومٚمػماضمع صَمؿّ طمً
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     ﴾ =١١: رىقاًمِم< ،﴿      ﴾  قمـ احلّؼ وهؿ  ُمٞمٌؾ

﴿ ،أهؾ اًمٌدع     ﴾ اعمٌتدُع  يذه٥م إًمٞمفُم٤م  ومٞمتٕمّٚم٘مقن سم٤معمتِم٤مسمف اًمذي حیتٛمؾ

 ﴿, قل أهؾ احلّؼ حٙمؿ، وحیتٛمؾ ُم٤م يٓم٤مسم٘مف ُمـ ىممم٤ّم ٓ يٓم٤مسمؼ اعمُ       ﴾ ـمٚم٥م 

﴿أن يٗمتٜمقا اًمٜم٤ّمَس ديٜمَٝمؿ وُيِْمّٚمقهؿ      ﴾ ًمقه اًمت٠مويؾ اًمذي وِّ ١مأن يُ  ـمٚم٥مو

 ﴿يِمتٝمقٟمف        ﴾هيتدي إمم شم٠مويٚمف احلّؼ اًمذي جي٥م أن : ، أي ٓ

 .(1)اهلل، اهـ خمتٍماً ٛمؾ قمٚمٞمف إّٓ حُی 

ٗمٞم٦َّم اًمرّد اًمقاوح اعمٜمػم قمغم والًمتف اهذا اًمت٘مرير ٞمٜمٔمر يمٞمًمٚمٞمٗمتح اًمْم٤مّل قمٞمٜمَٞمف ووم

 .اًمٜمزيف وأي٦م واًمتٗمًػم، واحلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم

 آؾمتقاءُ ": "٤متإؾمامء واًمّمٗم"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب ( ٥)

وٟمف وٓ يتٙمّٚمٛمقن ومٞمف يم٤مٟمقا ٓ يٗمّن  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ-وم٤معمت٘مّدُمقن ُمـ أصح٤مسمٜم٤م 

 .(2)"يمٜمحق ُمذهٌٝمؿ ذم أُمث٤مل ذًمؽ

طمَٙمٞمٜم٤م قمـ اعمت٘مّدُملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م شمرَك اًمٙمالم ذم أُمث٤مل ذًمؽ، ": وومٞمف( ٦)

 .(3)"شمٕم٤مممهذا ُمع اقمت٘م٤مدهؿ ٟمٗمَل احلّد واًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف و

                                                

 .163، ١/162، 7: ، آل قمٛمران، حت٧م أي٦م"ُمدارك اًمتٜمزيؾ" (1)

إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز  ، مج٤مع أسمقاب"واًمّمٗم٤متيمت٤مب إؾمامء " (2)

﴿: وضمؾ       ﴾ =٢/150، إًمخ>... 5: ـمف. 

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (3)

﴿: ًمٕمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم       ﴾ =٢/169إًمخ، >... 55: آل قمٛمران. 
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: يمٜم٤ّم قمٜمد ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ومج٤مء رضمٌؾ وم٘م٤مل": (1)وومٞمف قمـ حیٞمك سمـ حیٞمك( ٧)

﴿! ي٤مأسم٤م قمٌد اهلل            ﴾ وم٠مـمرق ُم٤مًمٌؽ : ىم٤مل ،ومٙمٞمػ اؾمتقی؟

آؾمتقاُء همػم جمٝمقٍل، واًمٙمٞمُػ همػم ُمٕم٘مقٍل، : ف طمتّی قماله اًمرطمْم٤مء، صمّؿ ىم٤ملرأؾَم 

 .(2)"سمدقم٦ٌم، وُم٤م أراك إّٓ ُمٌتدقم٤ًم، وم٠مُمر سمف أن خیرج ُل قمٜمف١ًماواضم٥ٌم، واًمسمف واإليامُن 

قمـ  َي ؾمئؾ رسمٞمٕم٦م اًمرأ": (3)سمـ ُمًٚمؿ وأيْم٤مً ومٞمف قمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح( ٨)

﴿: ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم           ﴾ ٞمُػ اًمٙم: ىم٤مل ،يمٞمػ اؾمتقى؟

 .(1)"جمٝمقٍل، وجي٥م قمكّم وقمٚمٞمؽ اإليامُن سمذًمؽ يمّٚمفهمػم ُمٕم٘مقٍل، وآؾمتقاُء همػم 

                                                

أسمق حمٛمد  ٟمدًمز اًم٘مرـمٌلُمقٓهؿ إ ،حیٞمك سمـ حیٞمك سمـ يمثػم سمـ وؾمالس سمـ ؿمٛمالل اًمٚمٞمثل هق (1)

اهلل  ذم ؾمامقمف ومرواه قمـ زي٤مد سمـ قمٌد ف ؿمّؽ وم٢مٟمّ  ٪ُمٜمف يًػماً  ّٓ إ "اعمقـم٠م"ُم٤مًمؽ  :روى عن .اًمٗم٘مٞمف

 .واسمـ قمٞمٞمٜم٦م وهمػمهؿ ،ذم طمٞم٤مة ُم٤مًمؽ و واًمٚمٞم٨م "اعمقـم٠م"ويم٤من ىمد ؾمٛمع ُمٜمف  ،ؿمٌٓمقن قمـ ُم٤مًمؽ

 .وهمػمهؿ ،قًمٞمدوحمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ اًم ،وحمٛمد سمـ وو٤مح ،وسم٘مل سمـ خمٚمد ،اسمٜمف قمٌٞمد اهلل :وعـه

طمًـ اهلدى  ،ويم٤من صم٘م٦م قم٤مىمالً " :ىم٤ملو ."طمًـ اًمرأيو ،ويم٤من وم٘مٞمٝم٤مً " :ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼمّ 

ىم٤مل و ."يم٤من جم٤مب اًمدقمقة" :وىم٤مل اسمـ سمِمٙمقال. "ول يٙمـ ًمف سمٍم سم٤محلدي٨م" :ىم٤مل ،"واًمًٛم٧م

 ."ُم٤مت ذم رضم٥م ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم" :همػم واطمد

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  316، ٩/315، 7949: ك، ر، طمرف اًمٞم٤مء، ُمـ اؾمٛمف حیٞم"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (2)

﴿: وضمؾ       ﴾ =151، ٢/150إًمخ، >... 5: ـمف. 

واًمد أمحد ئ، اعم٘مرأسمق ص٤مًمح اًمٕمجكم اًمٙمقذم  ،اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ ُمًٚمؿ سمـ ص٤مًمح قمٌد هق (3)

 ،وأيب ظمٞمثٛم٦م ،واسمـ أيب اًمزٟم٤مد ،٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦مومحّ  ،احلًـ سمـ ص٤مًمح :روى عن .ص٤مطم٥م اًمت٤مريخ
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أّٟمف  (1)قمـ اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمَٞمٜم٦م (2)وومٞمف قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ أيب احلقاري( ٩)

 .(2)"شمالوشُمف واًمًٙمقُت قمٚمٞمف: ُم٤م وصػ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف ومتٗمًػمه": ىم٤مل

                                                

 .ومج٤مقم٦م ،وُم٤ٌمرك سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري ،واسمـ اعم٤ٌمرك ،وقمكم سمـ محزة اًمٙم٤ًمئل ،وأيب آطمقص

وأسمق  ،اراًمرطمٞمؿ اًمٌزّ  وحمٛمد سمـ قمٌد ،واًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ ،واسمٜمف أمحد ،اًمٌخ٤مري ومٞمام ىمٞمؾ :وعـه

 .وهمػمهؿ ،وأمحد سمـ طم٤مزم سمـ أيب قمزرة ،وأسمق طم٤مشمؿ ،زرقم٦م

ف ومٞمام فمٜمٜم٧م ل ويم٠مٟمّ  ،ُم٤م يمت٧ٌم قمٜمف أث سمٌٖمداد وي٘مريم٤من حیدّ " :صمرم قمـ أمحدىم٤مل إ

ىم٤مل قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ  ."ُم٤م أرى يم٤من سمف سم٠مس" :ٕملمسمراهٞمؿ سمـ اجلٜمٞمد قمـ اسمـ ُمَ إوىم٤مل . "يٕمجٌف

وذيمره اسمـ . "صدوق" :وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، اسمـ ظمراش :لويمذا ىم٤م ،"صم٘م٦م" :ٕملمُمٜمّمقر قمـ اسمـ ُمَ 

 ؾمٜم٦م وشمقذّم  ،(ه141)ًمد أيب ؾمٜم٦م وُ  :ىم٤مل اًمٕمجكم. ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م :وىم٤مل ،"اًمث٘م٤مت"٤من ذم ٌّ طمِ 

 .إطمدى قمنمة وُمئتلم

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  343، ٤/342، 3475: ، طمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمٌد اهلل، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز ، مج"يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (1)

﴿: وضمؾ       ﴾ =٢/151إًمخ، >... 5: ـمف. 

أسمق احلًـ سمـ أيب احلقاري  ،اهلل سمـ ُمٞمٛمقن سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ احل٤مرث اًمتٖمٚمٌل أمحد سمـ قمٌد هق( 2)

 ،واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وؾمٚمٞمؿ سمـ ُمٓمػم ،اسمـ ٟمٛمػم :روى عن. صؾيمقذم إ، اًمدُمِم٘مل اًمٖمٓمٗم٤مين اًمزاهد

 ،واسمـ ُم٤مضم٦م ،أسمق داود :وعـه .وظمٚمؼ ،وأيب ُمٕم٤موي٦م ،وطمٗمص سمـ همٞم٤مث ،واًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ

 .وظمٚمؼ ،ازوحمٛمد اسمـ ظمريؿ اًمٌزّ  ،واسمـ أيب داود ،وأسمق طم٤مشمؿ ،وأسمق زرقم٦م

ـّ " :ٕملمىم٤مل اسمـ ُمَ   ُمقًمدي ؾمٜم٦م" :محدأىم٤مل . "٤مم يً٘مٞمٝمؿ اهلل سمف اًمٖمٞم٨مأهؾ اًمِّم  أفم

 ."ه246 ُمدظمؾ رضم٥م ؾمٜم٦م شمقذّم " :وىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل. "(ه164)

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  78، ١/77، 68: ، رأمحد، ُمـ اؾمٛمف ًمػ، طمرف إ"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")
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 ه سم٤مًمٕمرسمٞم٦مًمٞمس ٕطمٍد أن يٗمنِّ ": (3)يٟمّم٤مروزاد سمٓمريؼ إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك إ

 .(4)"وٓ سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

رض صحٞمٗم٦َم اًمٕم٘م٤مئد ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر أمحد سمـ أّٟمف قمَ  (1)وومٞمف قمـ احل٤ميمؿ( ١١)

 ...اًمٕمرش اًمرمحـ قمغم": ، اعمٙمتقب ومٞمٝم٤م ُمذه٥ُم أهؾ اًمًٜم٦ّم، ومٗمٞمٝم٤م(2)إؾمح٤مق سمـ أيقب

                                                

وشمقذّم  107ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمَٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن اهلالزم أسمق حمٛمد اًمٙمقذم اعمحّدث، ُوًمد ؾمٜم٦م هق  (1)

 (.٥/318، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم".             )"شمٗمًػم اًم٘مرآن"، وذم احلدي٨م "أضمزاء": ًمف. ه 198ؾمٜم٦م 

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (2)

﴿: وضمؾ       ﴾ =٢/151إًمخ، >... 5: ـمف. 

أسمق  ،ٟمّم٤مري اخلٓمٛملاهلل سمـ يزيد إ ٌداهلل سمـ ُمقؾمك سمـ قم ؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك سمـ قمٌدإ هق (3)

 ،وأيب وٛمرة ،احلٛمٞمد وضمرير سمـ قمٌد ،واًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ،اسمـ قمٞمٞمٜم٦م :روى عن .ُمقؾمك اعمدين

 ،واًمؽمُمذي ،ُمًٚمؿ :وعـه .وهمػمهؿ ،وُمٕمـ سمـ قمٞمًك اًم٘مزاز ،وُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ،واسمـ وه٥م

 ،وأسمق زرقم٦م ،ظمزيٛم٦م واسمـ ،ؾمح٤مق احل٤مومظ اًم٘م٤ميضإواسمٜمف ُمقؾمك سمـ  ،واسمـ ُم٤مضم٦م ،٤ًمئلواًمٜمَّ 

 ;                     .وهمػمهؿ ،وأسمق طم٤مشمؿ

ث اه٤م ورد سمٖمداد وطمدّ " :وىم٤مل اخلٓمٞم٥م. "ويم٤من ذم اًمٕمًٙمر صم٘م٦م أصٚمف يمقذمّ " :٤ًمئلىم٤مل اًمٜمَّ  ;

هق ُمـ " :وىم٤مل حیٞمك سمـ حمٛمد اًمذهكم ،" اًم٘مْم٤مء سمٜمٞم٤ًمسمقروزّم " :وىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر ."ويم٤من صم٘م٦م

 ."صٛمْ سمحِ  ه244ت ؾمٜم٦م ُم٤م" :ىم٤مل اًمٌٖمقي ،"٦مأهؾ اًمًٜمّ 

 (.١/267، 714: ، طمرف إًمػ، ُمـ اؾمٛمف إؾمح٤مق، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم وُم٤م يًتدل سمف، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (4)

 .٢/42إصم٤ٌمت اًمٕملم، 
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اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ احلٙمؿ اًمْمٌل أسمق قمٌد  هق( 1)

: ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مشمف. سمٜمٞم٤ًمسمقره 405وشمقذّم ؾمٜم٦م  321اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع، ُوًمد ؾمٜم٦م 

اًمًٞم٤مق ذم "، و"رطمٚمت٤من إمم احلج٤مز واًمٕمراق"، و"شمراضمؿ اًمِمٞمقخ"ذم احلدي٨م، و "أرسمٕملم"

، "ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ريض اهلل قمٜمٝم٤م"، و"ومْم٤مئؾ اًمٕمنمة اعمٌنّمة"، و"ذيؾ شم٤مريخ ٟمٞم٤ًمسمقر

ذم احلدي٨م،  "ك قمغم اًمّمحٞمحلماعمًتدرَ "، و"ُمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمّمحٞمح"، و"ومقائد اًمِمٞمقخ"و

 (.٦/48، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم") . "اًمّمديؼ ُمٜم٤مىم٥م "، و"ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل"و

اًمّمٞمٗمل أسمق سمٙمر اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل  :اًمّمٌٖمل وىمٞمؾ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ أيقب اًمٜمٞم٤ًمسمقري هق( 2)

يمت٤مب "و ،"ومْم٤مئؾ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م" :ػصٜمّ . ه341 ؾمٜم٦م قذّم وشم 258وٓدشمف ؾمٜم٦م  ،يم٤مٟم٧م

 ."يمت٤مب اعمًٌقط" ،"يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م"و ،"يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت"و ،"إطمٙم٤مم

 (.5/54، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")
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 .(1)"اؾمتقی سمال يمٞمٍػ 

وقمغم هذه ػ ذم ُمثؾ هذا يمثػمٌة، وأصم٤مر قمـ اًمًٚمَ ": ويمذًمؽ ومٞمف( ١١)

، وإًمٞمٝم٤م ذه٥م أمحد سمـ طمٜمٌؾ -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-٤مومٕمل اًمِّم  اًمٓمري٘م٦م يدّل ُمذه٥ُم 

 .............................اعمت٠مظمريـ أسمقؾمٚمٞمامن وُمـ (2)كمجواحلًلم سمـ اًمٗمْمؾ اًمٌَ 

 

                                                

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (1)

﴿: وضمؾ       ﴾ =٢/152إًمخ، >... 5: ـمف. 

ث، أسمق قمكم اًمٌجكم ٖمقي، اعمحدّ ُم٤مم، اًمٚم  ، اإلُم٦م، اعمٗمّن اًمٕمالّ : احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ اسمـ قمٛمػم هق( 2)

يزيد سمـ ه٤مرون،  :وشؿع .ًمد ىمٌؾ اًمثامٟملم وُمئ٦موُ ، اًمٜمٞم٤ًمسمقري، قم٤مل قمٍمه اًمٙمقذم، صمؿّ 

ار، وأسم٤م اًمٜمي ه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، وهقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، واحلًـ سمـ ىمتٞم٦ٌم اعمدائٜمل، وؿم٤ٌمسم٦م سمـ ؾمق

أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك، وحمٛمد سمـ  :ث عـهحاّ  .وإؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤من، وـم٤مئٗم٦م

 .ظمرم، وآظمروناًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمتٙمل، وأمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٗم٘مٞمف، وحمٛمد سمـ يٕم٘مقب سمـ إ

إُم٤مم قمٍمه  ،اًمٌجكم، اعمٗمّن احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٛمػم سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ يمٞم٤ًمن ": ىم٤مل احل٤ميمؿ

ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، أىمدُمف اسمـ ـم٤مهر ُمٕمف ٟمٞم٤ًمسمقر، واسمت٤مع ًمف دار قمزرة، ومًٙمٜمٝم٤م، وهذا ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع 

ومـ ذم ُم٘مؼمة احلًلم سمـ ، ودُ ٤مس، ويٗمتل ذم شمٚمؽ اًمدار إمم أن شمقذّم ؿ اًمٜمّ ومٌ٘مل يٕمٚمّ  قمنمة وُمئتلم،

ٕمف ظمٚمؼ رسمع ؾمٜملم، وىمؼمه ُمِمٝمقر يزار، وؿمٞمّ ُمٕم٤مذ، ذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وُمئتلم، وهق اسمـ ُمئ٦م وأ

، "إؾمح٤مق اًم٘مرر احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ، وأسمق ؾمٕمٞمد اًميير، وأسمق: شمًٕمٗمٜمل سمثالصم٦م": ىم٤مل ."قمٔمٞمؿ

 احلًلم شمقذّم ": ىم٤مل حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ ه٤مٟمئ ."ومرادأؾمٕمٗمٜم٤مك وىمد أظمٚمٞم٧م اًمٕمراق ُمـ إ": ىم٤مل

 قمٚمٞمف حمٛمد سمـ اًمٜمي أرسمع ؾمٜملم، وصغّم ذم ؿمٕم٤ٌمن، ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وُمئتلم، وهق اسمـ ُمئ٦م و

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  228-٩/226 ،2558: ر ،"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء")                   ."اجل٤مرودي
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 .(2)"(1)اخلّٓم٤ميب

واي٤مت وسمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ؾمت٠ميت اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ، ودوٟمؽ هذه اًمرّ 

، وأّٟمف جي٥م ئّٛم٦م اًمثالصم٦م، ومث٧ٌم أّٟمف إمج٤مٌع ُمـ إئّٛم٦م إرسمٕم٦م أن ٓ يٗمنَّ آؾمتقاءُ قمـ إ

 .ػ اًمّم٤محللماإليامُن سمف، وحیّرم اًمٌح٨ُم قمـ ُمٕمٜم٤مه، وهذه هل ـمري٘م٦م مجٞمع اًمًٚمَ 

وٟمحـ أطمری سم٠منٓ  ٟمت٘مّدم ومٞمام شم٠مظّمر قمٜمف َُمـ ": وومٞمف قمـ اإلُم٤مم اخلّٓم٤ميب( ١٢)

ُمٜمِٙمٌر  :ُم٤من اًمذي ٟمحـ ومٞمف ىمد ص٤مر أهُٚمف طمزسَملمٟم٤ًم وؾِمٜم٤ّمً، وًمٙمـ اًمزّ م زُم٤مهق أيمثر قمٚماًم وأىمدَ 

ٌب اه ،عم٤م يروی ُمـ ٟمقع هذه إطم٤مدي٨م رأؾم٤مً  ٚمٕمٚمامء ًم أصالً، وذم ذًمؽ شمٙمذي٥ٌم  ٤موُمٙمذِّ

يـ ً   ،اًمذيـ رَووا هذه إطم٤مدي٨م، وهؿ أئٛم٦م اًمدِّ ٜمـ، واًمقاؾمٓم٦ُم سمٞمٜمٜم٤م وسملم رؾمقل وٟم٘مٚم٦ُم اًم

 واي٦م ومٞمٝم٤م ذاه٦ٌٌم ذم حت٘مٞمؼف وؾمّٚمؿ، واًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ُمًٚمِّٛم٦ٌم ًمٚمرّ اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞم

ُمٜمٝم٤م ُمذه٤ٌمً، يٙم٤مد يٗميض اهؿ إمم اًم٘مقل سم٤مًمتِمٌٞمف، وٟمحـ ٟمرهم٥م قمـ إُمَريـ ُمٕم٤مً،  اًمٔم٤مهر

ُمـ هذه إطم٤مدي٨م إذا  ردُ ٚم٥م عم٤م يَ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٓموٓ ٟمرى سمقاطمٍد ُمٜمٝمام ُمذه٤ٌمً، ومٞمحّؼ 

                                                

٤ميب اًمًٌتل، ُوًمد ؾمٜم٦م محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٓم٤مب اإلُم٤مم أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓمّ : هق أمحد وىمٞمؾ( 1)

ٜمـ"، و"حّدصملمإصالح همٚمط اعم": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه388وشمقذّم ؾمٜم٦م  308  ً ، وذح "إقمالم اًم

ٜمـ"ذم اظمتّم٤مر  "قمج٤مًم٦م اًمٕم٤مل ُمـ يمت٤مب اعمٕم٤مل"أؾمامء اهلل احلًٜمك، و  ً همري٥م "ًمف، و "ُمٕم٤مل اًم

ٜمـ"، و"احلدي٨م  ً ٜمـ وأصم٤مر"، و"ؾمٜمـ أيب داود"ذم ذح  "ُمٕم٤مل اًم  ً يمت٤مب "، و"ُمٕمروم٦م اًم

 .(٥/59، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")  .، وهمػم ذًمؽ"يمت٤مب اًمٜمج٤مح"، و"يمت٤مب اًمٕمزًم٦م"، و"اجلٝم٤مد

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (2)

﴿: وضمؾ       ﴾ =٢/152إًمخ، >... 5: ـمف. 
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يـ وُمذاه٥م اًمٕمٚمامء، خیرج قمغم، ويالً شم٠م ٧ْم ُمـ ـمريؼ اًمٜم٘مؾ واًمًٜمدِ صحّ   ُمٕم٤مين أصقل اًمدِّ

 .(1)"واي٦م ومٞمٝم٤م أصالً، إذا يم٤مٟم٧م ـمرىمٝم٤م ُمروٞم٦ًم وٟم٘مٚمتُٝم٤م قمدوًٓ وٓ شمٌٓمؾ اًمر

قمـ ؾمٞمّدٟم٤م  (3)"يمت٤مب اًمًٜم٦ّم"ذم  (2)روی اإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمالًمٙم٤مئل( ١٣)

 اهلل شمٕم٤ممم ريض-اإلُم٤مم حمٛمد، رئٞمس اعمذه٥م احلٜمٗمل، شمٚمٛمٞمذ ؾمٞمّدٟم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ 

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚم ٝمؿ ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب قمغم اإليامن سم٤مًم٘مرآن ": ىم٤مل -قمٜمٝمام

ذم صٗم٦م  -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-وإطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مء اه٤م اًمث٘م٤مُت قمـ رؾمقل اهلل 

اّم يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌّل قماًمرّب ُمـ همػم شمِمٌٞمٍف وٓ شمٗمًػٍم، ومَٛمـ ومّن ؿمٞمئ٤مً ُمـ ذًمؽ وم٘مد ظمرج 

، ووم٤مَرق اجلامقم٦َم٪ وم٢مهّنؿ ل يّمٗمقا، ول يٗمّنوا، وًمٙمـ -اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ صغّم -

 .(4)"ٜمقا سمام ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم صمّؿ ؾمٙمتقاآُمَ 

                                                

ر ذم ، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم وُم٤م يًتدل سمف، سم٤مب ُم٤م ذيم"يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (1)

 .٢/86اًم٘مدم واًمرضمؾ، 

احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف  هق( 2)

ٚمٌخ٤مري ًمرضم٤مل اًمّمحٞمحلم " :ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ .ه418 سمديٜمقر ؾمٜم٦م شمقذّم  ،الًمٙم٤مئلًمسم٤م

 .ًمٚمٌٖمقي "٦مخمتٍم ذح اًمًٜمّ "و ،ذم احلدي٨م "ؾمٜمـ"و ،"وُمًٚمؿ

 .(6/392، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

  .ه418ؾمٜم٦م  تقرّم اعم ،الًمٙم٤مئلًمٚمح٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم :"يمت٤مب اًمًٜم٦م" (3)

 .(٢/366، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

: إًمخ، ر... ملسو هيلع هللا ىلصؾمٞم٤مق ُم٤م دّل ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وؾمٜم٦ّم رؾمقل اهلل  ،"اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم": أي (4)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  3/432، 740
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إئّٛم٦م  ٟمٗمًف ٟم٘مؾ ىمقَل اإلُم٤مم حمٛمد هذا، وذيمر إمج٤معَ  (1)واًمٓمريػ أّن اًمذهٌل

هذا  (3)سمـ ىمداُم٦موأسمق حمّٛمد ا روی اًمالًمٙم٤مئُل ": ، وىم٤مل(2)"يمت٤مب اًمٕمٚمق"إجم٤مد ذم 

 .(4)"ذم يمت٤مسَمٞمٝمام قمـ حمّٛمدٍ  اإلمج٤معَ 

                                                

عمٍمي، اإلُم٤مم، احل٤مومظ، ؿمٛمس اًمّديـ، أسمق هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمؽميمامين، ا( 1)

خ، ُوًمد ؾمٜم٦م  شم٤مريخ ": ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مشمف. ه748وشمقذّم ؾمٜم٦م  673قمٌد اهلل اًمذهٌل، اعمحّدث، اعم١مرِّ

اًمتجريد ذم أؾمامء "، و"ن٤مقمٗمّ اًمتٌٞم٤من ذم ُمٜم٤مىم٥م قمثامن سمـ "ذم أصمٜمل قمنم جمّٚمدًا، و "اإلؾمالم

ذم اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ ذم  "ؾمػم اًمٜمٌالء"وذم جمّٚمديـ ُمٓمٌقع،  "شمذيمرة احلّٗم٤مظ"، و"اًمّّمح٤مسم٦م

، "اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم إقمغم اًمٖمّٗم٤مر ذم إيْم٤مح إظم٤ٌمر"و، "اًمٕمؼم ذم ظمؼم َُمـ همؼم"قمنميـ جمّٚمدًا، و

ُمٞمزان "ذم أؾمامء اًمّرضم٤مل، و "اًمٙم٤مؿمػ"، و"ومتح اعمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م قمغم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م"و

 .ػم ذًمؽجمّٚمَديـ ُمٓمٌقع ذم اهلٜمد، وهم "آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمّرضم٤مل

 (.124، ٦/123، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 تقرّم اعم ًمِمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل اًمذهٌل، :"اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم إقمغم اًمٖمّٗم٤مر ذم إيْم٤مح إظم٤ٌمر": أي (2)

 .(6/123، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                     . ه748ؾمٜم٦م 

  اجلامقمٞمكم اعم٘مدد صمؿّ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اسمـ ُم٘مدام سمـ ٟمٍم هق (3)

 .ه620 ؾمٜم٦م وشمقذّم  541وًمد ؾمٜم٦م  ،اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل ُمقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم

اًمتٌٞملم ذم "و ،"اًمؼماهلم ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مرآن"و ،"آؾمتٌّم٤مر ذم ٟم٥ًم إٟمّم٤مر" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف

يمت٤مب "و ،"ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"و ،ذم اًمٗمروع "قمٛمدة إطمٙم٤مم"و ،"أٟم٤ًمب اًم٘مرؿمٞملم

 ."ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ ذم ومْم٤مئؾ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ"و ،"ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٚمق"و ،"اسملماًمتقّ 

 .(5/376، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .153، صـ414: ، ـمٌ٘م٦م أظمرى شم٤مًمٞم٦م عمـ ُم٣م، قمٌد اهلل سمـ إدريس أطمد إقمالم، ر"اًمٕمٚمق" (4)
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ـُ  (1)سمؾ ىمد ٟم٘مٚمف ًُ  (2)شمٞمٛمٞم٦م اسم  .ف، وهلل احلٛمد وًمف احلّج٦م اًم٤ًمُمٞم٦ماعمخذول ٟمٗم

ىمقل قمكم ريض اهلل  واعمذه٥ُم ": حت٧م ؾمقرة ـمف "اعمدارك"ويمذًمؽ ذم ( ١٤)

سمف واضم٥ٌم،  آؾمتقاُء همػم جمٝمقٍل، واًمتٙمٞم ػ همػم ُمٕم٘مقٍل، واإليامنُ ": شمٕم٤ممم قمٜمف

واًم١ًماُل قمٜمف سمدقم٦م٪ ّٕٟمف شمٕم٤ممم يم٤من وٓ ُمٙم٤من، ومٝمق قمغم ُم٤م يم٤من، ىمٌؾ ظمٚمؼ اعمٙم٤من، ل 

 .ومٚمٞمٌٍم اًمْم٤مّل هذه اًمٕم٤ٌمرة ُمـ ُمًتٜمد ٟمٗمًف وًمٞمًّدد إيامٟمف. (3)"يتٖمػّم قماّم يم٤من

                                                

واجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م ، يمت٤مب ذم اًمرّد قمغم اًمٓمقائػ اعمٚمحدة واًمزٟم٤مدىم٦م "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى"ذم : أي (1)

 .٦/334إًمخ، ... إّن هذا ظمالف إمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م: واًمراومْم٦م، اًمقضمف اًمث٤مُمـ

ًّ اًمدّ  ٞمؿ سمـ جمدّ ٚميـ قمٌد احلأمحد سمـ ؿمٝم٤مب اًمدّ  هق (2) الم سمـ قمٌد اهلل سمـ اخلي سمـ شمٞمٛمٞم٦م يـ قمٌد اًم

ُمـ  .ه 728ؾمٜم٦م  وشمقذّم  661ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،ٌكمٜماًمدُمِم٘مل احل صمؿّ  ،اين٤مس احلرّ يـ أسمق اًمٕمٌّ شم٘مل اًمدّ 

 ردّ اط اعمًت٘مٞمؿ ذم اىمتْم٤مء اًمٍّم "و ،يـدَ ٚمّ جم "ٗم٤مت واًمٕمٚمق وآؾمتقاءإصم٤ٌمت اًمّّم " :شمّم٤مٟمٞمٗمف

٦م ة اعمْمٞمّ اًمدرّ "و ،"وٟم٘مالً واعمٕمجزات واًمٙمراُم٤مت ٌقات قم٘مالً صمٌقت اًمٜمّ "، و"قمغم أهؾ اجلحٞمؿ

اًمٗمرىم٤من سملم  قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء"و ،"ؾمقلاًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرّ "و ،"ذم ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .وهمػم ذًمؽ ،"٦مٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م واًم٘مدريّ ٦م اًمٜمّ ُمٜمٝم٤مج اًمًٜمّ "و ،"واًمٌٓمالن احلّؼ 

  .(89، ٥/88، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .٢/55، 5: ، ـمف، حت٧م أي٦م"ُمدارك اًمتٜمزيؾ" (3)
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ضمٕمٗمر  ٟمٗمس هذا اًم٘مقل قمـ اإلُم٤ممِ  "ؾمقرة إقمراف"وومٞمف ٟم٘مؾ حت٧م ( ١٥)

ُم٤مًمؽ ريض اهلل  إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م واإلُم٤ممِ  ي واإلُم٤ممِ طمًـ اًمٌٍم اًمّم٤مدق واإلُم٤ممِ 

 .(1)شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ

: "ؾمقرة يقٟمس"حت٧م  (2)"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من"وهذا اعمٕمٜمی ٟمٗمًف ذم ( ١٦)

 .(3)"قمٜمف سمدقم٦مٌ  جمٝمقًم٦ٌم، واًم١ًماُل  ُمٕمٚمقٌم، واًمٙمٞمٗمٞم٦مُ  آؾمتقاءُ "

ىم٤مل ": ػ اًمّم٤مًمحقمـ اًمًٚمَ  "ؾمقرة اًمرقمد"حت٧م  كاعمٕمٜم وٟم٘مؾ ٟمٗمَس ( ١٧)

 .(4)"جمٝمقًم٦مٌ  ُمٕمٚمقٌم، و اًمٙمٞمٗمٞم٦مُ  آؾمتقاءُ : ػاًمًٚمَ 

: ٤مومٕمل قمـ آؾمتقاء وم٠مضم٤مبؾمئؾ اًمِّم ": "ؾمقرة ـمف"ويمت٥م ذم شمٗمًػم ( ١٨)

آُمٜم٧ُم سمال شمِمٌٞمٍف، واهّتٛم٧ُم ٟمٗمِز ذم اإلدراك، وأُمًٙم٧ُم قمـ اخلقض ومٞمف يمّؾ 

 .(5)"اإلُم٤ًمك

ُػ قمغم أّن اؾمتقاءه قمغم أمجع اًمًٚمَ ": "ؾمقرة إقمراف"ويمت٥م حت٧م ( ١٩)

 .(1)"إمم اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمؿَ  ٕمرش صٗم٦ٌم ًمف سمال يمٞمٍػ، ٟم١مُمـ سمف وٟمٙمُؾ اًم

                                                

 .1/416، 54: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"ُمدارك اًمتٜمزيؾ" (1)

عمحٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احلًٜمل : "آنضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مر": أي (2)

 (.6/195، "إقمالم")             (.ه905ت)واحلًٞمٜمل اإلجيل اًمِم٤مومٕمل 

 .١/292، 3: ، يقٟمس، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (3)

 .١/345، 2: ، اًمرقمد، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (4)

 .16، ٢/15، 5: ، ـمف، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (5)
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إّٟم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ": "ؾمقرة إقمراف"ت٥م حت٧م يمُ  ىمد واًمٓمريػ أّٟمف( ٢١)

شمٗمّمٞمؾ  "ؾمقرة إقمراف" ىمد ُمّر ذم": "ؾمقرة اًمٗمرىم٤من"، صمّؿ يمت٥م حت٧م (2)"ُمٕمٜم٤مه

وأيْم٤مً  ،(4)"رة إقمرافىمد ُمّر ذم ؾمق": "ؾمقرة اًمًجدة"ويمذًمؽ ذم شمٗمًػم . (3)ُمٕمٜم٤مه

 .(5)"ىمد ُمّر شمٗمّمٞمٚمف ذم ؾمقرة إقمراف وهمػمه٤م": "ؾمقرة احلديد"يمت٥م ذم 

وىم٤مطم٦ٌم ؿمديدٌة أن  أّن شمٗمّمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه ىمدر ُم٤م ُمّر وم٘مط، وم٤ٌمٟم٧ْم  سملّم  ػيمٞم :اٟمٔمر

ٛم٦مُ  يذيمر اًمقه٤مسمٞم٦مُ  ًِّ  "ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من"، و"اعمدارك"، و"اعمٕم٤مل"، و"إؾمامءيمت٤مب " اعمج

 .، وٓ طمقَل وٓ ىمّقَة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿاؾمتٜم٤مداً ٕٟمٗمًٝمؿ

ؿة  ضاللة الودهابقة ادجسِّ

ىمد قمٚمٛم٧َم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤ماه٤مت، وهل أّن ٟمّمٞمٌٜم٤م ومٞمٝم٤م أّٟم٤م 

ٌه ىمٓمٕم٤مً قمـ اعمٕمٜمی اًمذي يتحّّمؾ ذم أومٝم٤مُمٜم٤م ُمـ  آُمٜم٤ّم سمام هق اعمراد هلل شمٕم٤ممم، وأّن اهلل ُمٜمزَّ

ًمٜم٤م قمغم ُمراد اهلل شمٕم٤ممم، ًمذًمؽ ٓ ٟم٘مدر أن ٟم٘مقل ذم ُمٕمٜم٤مه ؿمٞمئ٤مً،  فم٤مهر اًمٚمٗمظ، وٓ اـمالعَ 

ىمّدود  ًمرسّمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم،  وإن ىمٚمٜم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٠مويؾ وم٢مّٟمام ٟم٘مقل ُم٤م يٚمٞمؼ سمِم٠منٍ 

اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م اًمٍماَط اعمًت٘مٞمؿ، وهق  وىمد رزق اهلل أهَؾ . ويٓم٤مسمؼ أي٤مت اعمحٙمامت

اإلومراط واًمتٗمريط قم٘مٌت٤من ه٤مئٚمت٤من ُمٝمِٚمٙمت٤من، ومٚمذًمؽ  أوؾمط اًمٓمرق دائاًم، وقمغم ضمٜمٌَٞمف

                                                

 .١/223، 54: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (1)

 .١/223، 54: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (2)

 .2/89، 59: ، اًمٗمرىم٤من، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (3)

 .2/157، 4: ، اًمًجدة، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (4)

 .2/336، 4: ، احلديد، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (5)
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ٗمرىمتلَم اعمتٜم٤مىمْمتلَم ٟمحق اًمراوميض ًمسملم اوؾمٍط  أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م ذم أيمثر اعم٤ًمئؾ قمغم

، أو اًم٘مدري واجلؼمي، أو اًم٤ٌمـمٜمل واًمٔم٤مهري، أو ئضمل واعمرضمواًمٜم٤مصٌل، أو اخل٤مر

 .ر، وقمغم هذا اًم٘مٞم٤مسقم٤ٌّمد اًم٘مٌقو (1)اعمٌتدع، أو قم٤ٌّمد إؾمامقمٞمؾواًمقه٤ميب 

: وي٘م٤مل هلؿ أيْم٤مً -ٚم٦م ، أُّم٤م اعمٕمٓمِّ "ُمِمٌِّٝم٦م"و "ُمٕمٓمِّٚم٦م": ظمرج ومرىمت٤منّٛم٦م يمذًمؽ صمَ 

ضمٕمد سمـ  ی إّن ىم٤مئدهؿ إّوَل وم٠مٟمٙمروا اًمّمٗم٤مت اعمتِم٤ماه٤مت رأؾم٤مً، طمتّ  -"ضمٝمٛمٞم٦ّم"

ٓ ظمٚمٞمالً، و -قمٚمٞمف اًمّّمالة واًمتًٚمٞمؿ- ُم٤م اختذ اهلل إسمراهٞمؿَ ": اعمردود يم٤من ي٘مقل (2)اًمدرهؿ

                                                

اًمذيـ هم٤مًمقن ذم اشم٤ٌمع قم٘مٞمدة اإلؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقي هم٤مي٦م اًمٖمٚمق اًمذي هق إُم٤مُمٝمؿ  هؿ: أي (1)

 .وُم١مؾمس مج٤مقمتٝمؿ ذم اًمٌالد اهلٜمدي٦م

ؾمٙمـ اجلزيرة ، ُمٌتدع، ًمف أظم٤ٌمر ذم اًمزٟمدىم٦م: ازم، ُمـ اعمق(ه118ت ٟمحق ) اجلٕمد سمـ درهؿ هق (2)

أو ، سمـ قمٌد اعمٚمؽ، ومٜم٥ًم إًمٞمف٤مم هِم٤مم  اجلزيرة ذم أيّ وأظمذ قمٜمف ُمروان سمـ حمٛمد عم٤م وزّم ، اًمٗمراشمٞم٦م

: ىم٤مل اًمذهٌل .ٌف سم٤مجلٕمدي، ٟم٦ًٌم إًمٞمفُمروان ًم٘مّ  ـ أراد ذمّ وُمَ ، سمف ذم صٖمرهيم٤من اجلٕمد ُم١مدّ 

ؿ ُمقؾمك، وم٘متؾ ول يٙمٚمّ  اهلل ل يتخذ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمالً  قمداده ذم اًمت٤مسمٕملم، ُمٌتدع و٤مل، زقمؿ أنّ "

ؿ ُمـ ف شمٕمٚمّ ٟمّ ٕ ٪٥م سم٤مجلٕمدييٚم٘مّ يم٤من ُمروان ": صمػماسمـ إ وىم٤مل ،"قمغم ذًمؽ سم٤مًمٕمراق يقم اًمٜمحر

ؿمٝمد قمٚمٞمف  يم٤من اجلٕمد زٟمدي٘م٤مً : واًم٘مدر، وىمٞمؾ ،اجلٕمد سمـ درهؿ ُمذهٌف ذم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

 ،"وم٘متٚمف -ذم اًمٕمراق-ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران، ومٓمٚمٌف هِم٤مم، ومٔمٗمر سمف، وؾمػمه إمم ظم٤مًمد اًم٘مني 

ف مج٤مقم٦م سم٤مجلزيرة، ص٤مطم٥م رأي أظمذ سم: اجلٕمد سمـ درهؿ ُمقمم ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م": ٞمديسمِ وىم٤مل اًمزَ 

وىم٤مل اسمـ شمٖمري سمردي ذم  ،"سم٤مجلزيرة وإًمٞمف ٟم٥ًم ُمروان، ومٞم٘م٤مل ًمف اجلٕمدي، ويم٤من إذ ذاك واًمٞم٤مً 

وىم٤مل اًمدي٤مر  ،"سمف ضمٕمد سمـ درهؿيم٤من يٕمرف سم٤مجلٕمدي، ٟم٦ًٌم إمم ُم١مدّ ": يمالُمف قمغم ُمروان

  .(٢/120، "إقمالم")            ."سمف وأؾمت٤مذهُم١مدّ ": سمٙمري
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ومٝم١مٓء اًمْمالل ص٤مروا سم٢مومراـمٝمؿ حمروُملم ُمـ . (1)"يمّٚمؿ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمّّمالة واًمتًٚمٞمؿ

 >.٧: آل قمٛمران= ﴾       ﴿: اًمٜمّمٞم٥م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م

وي٘م٤مل هلؿ -قمغم ـمرف اًمٜم٘مٞمض هلؿ ذم هم٤مي٦ٍم ُمـ اًمتٗمريط،  "اعمِمٌِّٝم٦م"وضم٤مءت 

ًِّ "و "طمِمقّي٦م": أيْم٤مً  أّن هلل شمٕم٤ممم "، وم٤مختذ ه١مٓء اخلٌث٤مء قم٘مٞمدًة ساطم٦ًم سمـ-"ٛم٦مجم

 واعمٌُم  واًم٘مٕمقدُ  واًم٘مٞم٤ممُ  واًمٜمزوُل  ُمٙم٤مٟم٤ًم وضمًاًم وضمٝم٦ًم، وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٤مًمّمٕمقدُ 

ومٝمؿ اعمردودون اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ . (2)"ذًمؽ صم٤مسم٧ٌم ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمؾ   واًمًٙمقنُ 

﴿: اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ    ﴾ =ووصٗمٝمؿ سم٠مهّنؿ والٌل ذوو ومتٜم٦مٍ >٧: قمٛمران آل ،. 

، ٦ماًمْم٤مًمّ  اًمِٗمرق اًمقه٤مسمٞم٦م اًمٜمج٦ًم أيّم٤مًمقن ًمُٗمْمٚم٦م مجٞمعأّن ! واقمٚمؿ أظمل اًمٕمزيز

ه٤مهٜم٤م ٝمؿ وهٙمذا ووّمقا ٟمّمٞمٌَٝمؿ، وم ،رقأظمذوا ؿمٞمئ٤مً ومِمٞمئ٤مً ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمْم٤مًّم٦م ُمـ ؿمتّك اًمٗمِ 

ساط همػم "صم٧ٌم ذم يمت٤مسمف عم٤م أ (3)أيْم٤مً ُمًتٛمّريـ ذم قم٤مدهتؿ، ومٝمذا ىم٤مئدهؿ إؾمامقمٞمؾ

                                                

 .1/64، 143:، سم٤مب احل٤مء، ر"اًمٙمٌػم اًمت٤مريخ": اٟمٔمر (1)

 .95-93، اعمِمٌٝم٦م، اجلزء إّول، صـ"اعمٚمؾ واًمٜمحؾ": اٟمٔمر (2)

سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اسمـ وزم اهلل سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمدهٚمقي، ُوًمد ( إُم٤مم اًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدي٦م)هق إؾمامقمٞمؾ  (3)

د سمـ قمروم٤من، ٓصمٜمتل قمنمة ُمـ رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وُمئ٦م وأًمػ، َٓزم أمح "دهكم"سمـ

إيْم٤مح احلّؼ اًمٍميح ذم "ًمٚمٗم٤مرد، و "اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ": وأظمذ قمٜمف اًمٓمري٘م٦م، أُّم٤م ُمّمٜمّٗم٤مشمف

سم٤مهلٜمدي، ىُمتؾ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧ّم وأرسمٕملم  "شم٘مقي٦م اإليامن"، و"أطمٙم٤مم اعمٞم٧ّم واًمييح

 (.٤مً ُمٚمت٘مٓم 71-٧/66، "ٟمزه٦م اخلقاـمر")                . "سم٤مٓيمقت"وُمئتلم وأًمػ سمٛمٕمريم٦م 
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، (3)ُمع اهلل شمٕم٤ممم قمغم وضمف اًمّمداىم٦م واعمّم٤موَمح٦م يداً سمٞمدٍ  (2)ًم٘م٤مَء ؿمٞمخف اجل٤مهؾ (1)"ُمًت٘مٞمؿ

ٛم٦م اعمٌٝمقت، ورَ  وم٤مختذ سمٕمُض ظمٚمٗمف آقمت٘م٤مَد اًمٍميَح  ًِّ ّس ّص أُ سم٤معمذه٥م اعمٛم٘مقت ًمٚمٛمج

هف اقمت٘م٤مد شمٜمزّ "سم٠مّن  (4)"إيْم٤مح احلّؼ اًمٍميح"ذم رؾم٤مًمتف  هذا اعمذه٥م ىم٤مئُدهؿ اًم٘مٌٞمُح 

 (6)"اًمٙمقيم٦ٌُم اًمِمٝم٤مسمٞم٦م" ومٗمل اًمرّد قمٚمٞمف ىمّدُم٧ْم  ،(5)"اعمٙم٤من واجلٝم٦م سمدقم٦ٌم ووالًم٦مٌ شمٕم٤ممم قمـ 

                                                

إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اًمدهٚمقي، ىُمتؾ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧م : "ساط ُمًت٘مٞمؿ": أي (1)

 (.71-٧/66 ،"ٟمزه٦م اخلقاـمر")             ."سم٤مٓيمقت"وأرسمٕملم وُمئتلم وأًمػ سمٛمٕمريم٦م 

، يم٤من ٓ يرهم٥م إمم شمٚم٘مل هق أمحد سمـ قمروم٤من سمـ ٟمقر، ُوًمد ذم صٗمر ؾمٜم٦م إطمدى وُمئتلم وأًمػ (2)

ٕم٤مروم٦م، ومٚمؿ حیٗمظ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إّٓ ؾمَقراً قمديدة، وُمـ اًمٙمت٤مسم٦م إّٓ ٟم٘مش اعمٗمردات اًمٕمٚمقم اعمت

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  33، ٧/32، "ٟمزه٦م اخلقاـمر")                    .واعمريم٤ٌمت

 .164، اًم٤ٌمب اًمراسمع ذم سمٞم٤من ـمرق اًمًٚمقك واًمٜمٌقة، اخل٤ممت٦م، صـ"ساط ُمًت٘مٞمؿ" (3)

، إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اًمدهٚمقي، "ٙم٤مم اعمٞم٧ّم واًمييحإيْم٤مح احلؼ اًمٍميح ذم أطم": أي (4)

 ."سم٤مٓيمقت"ىُمتؾ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧ّم وأرسمٕملم وُمئتلم وأًمػ سمٛمٕمريم٦م 

 (.71-٧/66، "ٟمزه٦م اخلقاـمر")

، اًمٗمّمؾ إّول ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌدقم٦م، اًمٌح٨م اًمث٤مين، اًمٗم٤مئدة إومم، "اًمٍميح إيْم٤مح احلّؼ " (5)

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٧٧صـ

ىمد ـمٌٕم٧م (. ه١٣٤١ت )، ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م "قمغم يمٗمري٤مت أيب اًمقه٤مسمٞم٦ميم٦ٌم اًمِمٝم٤مسمٞم٦م اًمٙمق": أي (6)

 .237-١٥/167، "اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمع ومت٤مواه اعمًاّمة سمـ
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هلل شمٕم٤ممم ا يٗمت٘مر إًمٞمف أّٟمف ٓ ُمٙم٤منَ ": (2)قمٌد اًمٕمزيز ٞمخًمٚمِم (1)"حتٗمف اصمٜم٤م قمنمي٦م" حتريراً ُمـ

 .(3)"أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م، وٓ دمقز قمٚمٞمف ضمٝم٦ٌم، ٓ ومقق وٓ حت٧مذم قم٘مٞمدة 

يٙمٗمر سم٢مصم٤ٌمت اعمٙم٤من  هذه اًمٕم٤ٌمرة" :(5)"اهلٜمدي٦م"، و(4)"اًمٌحر اًمرائؼ" وُمـ يمت٤مب

 .(6)"هلل شمٕم٤ممم

                                                

قمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمِم٤مه وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد ٚمِم٤مه ًم: ذم اًمرّد قمغم اًمرواومض "حتٗم٦م اإلصمٜم٤م قمنمي٦م" (1)

هٚمقي اهلٜمدي اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  اًمرطمٞمؿ  (.٥/472،"هدي٦م اًمٕم٤مروملم")  . ه1239اًمدِّ

هٚمقي اهلٜمدي اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل، هق اًمِم٤مه  (2) قمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمِم٤مه وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمدِّ

اًمتحٗم٦م اإلصمٜم٤م "وم٤مرد ُمٓمٌقع، و "سمًت٤من اعمحّدصملم": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه1239اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

، وـمٌع ذم شمريمٞم٦م ُمؽممج٤مً سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمرّد قمغم اًمرواومض ذم جمّٚمد ُمٓمٌقع سم٤مهلٜمد وم٤مرد "٦مقمنمي

 (.٥/472،"هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                .ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن "ومتح اًمٕمزيز"و ،"ّه اًمِمٝم٤مدشَملم"و

 .141اًم٤ٌمب اخل٤مُمس ذم سمٞم٤من اإلهلٞم٤مت، صـ، "حتٗم٦م اإلصمٜم٤م قمنمي٦م" (3)

اسمـ ُٟمَجٞمؿ "ًمَزيـ اًمّديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمِمٝمػم سمـ: "ح يمٜمز اًمدىم٤مئؼاًمٌحر اًمرائؼ ذ"( 4)

وصؾ ومٞمف إمم آظمر يمت٤مب اًمّدقمقى، يمذا ذيمره ذم سمٕمض شمّم٤مٟمٞمٗمف، ًمٙمـ . ه٩٧١، شمقذّم "اعمٍمي

  .ذم اًمٜمًخ اعمتداوًم٦م ُم٤م يدّل قمغم أّٟمف سمٚمغ إمم سم٤مب اإلضم٤مرة اًمٗم٤مؾمدة

 (.٢/٤٣٤، و١/٢٢٣، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

ك "ًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦ما": أي (5) مجٕمٝم٤م مج٤مقم٦ٌم ُمـ أوم٤موؾ قمٚمامء اهلٜمد سمرئ٤مؾم٦م : "اًمٗمت٤موى اًمٕم٤معمٙمػمّي٦م"، وشمًٛمَّ

 (.ه١١١٨ت)اًمِمٞمخ ٟمٔم٤مم سم٠مُمر اًمًٚمٓم٤من أيب اعمٔمّٗمر حمٞمل اًمّديـ حمٛمد أوُرْٟمؽ ِزي٥م قم٤معمَِٙمػم 

 .(٦/٤٦، "إقمالم")

، "اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م"٘مٓم٤ًم، وُمٚمت ٥/202يمت٤مب اًمًػم، سم٤مب أطمٙم٤مم اعمرشمديـ، ، "اًمٌحر اًمرائؼ" (6)

 .٢/259يمت٤مب اًمًػم، اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع ذم أطمٙم٤مم اعمرشمّديـ، 
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ًّ : ىم٤مل رضمٌؾ ": (1)اًم٘م٤ميض ظم٤من وی اإلُم٤مم إضمؾـ ومت٤مُمو امء يٕمٚمؿ اهلل قمغم اًم

 .(2)"ّن اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمّزٌه قمـ اعمٙم٤منيٙمقن يمٗمرًا٪ ٕ ،أّٟمف ًمٞمس قمٜمدي رءٌ 

ًّ  ذظُم : ًمق ىم٤مل ": (3)"ومت٤موی اخلالص٦م"ـ ُمو امء وطم٤مِرب اًمرُمح واصٕمد قمغم اًم

 .٪ ّٕٟمف أصم٧ٌم اعمٙم٤من هلل شمٕم٤ممم(4)يٙمٗمر "اهلل

قاٟمٞم رضمالً إن و ًْ ٛم٦م اًمقىمحلم اعمًٞمئلم  ُمتقًمدةٍ  ُمـ أومراخٍ  ٤مً ؾَمْٝم ًِّ ُمـ ه١مٓء اعمج

اسمتدأ وأؾّمس  ، هق اًمذيه١٣١٧ اعمتقرّم  (5)اب اًمٌقوم٤مزم اًم٘مٜمّقضملقّ ٜمقمٌد اًمهق ًمألدب، 

                                                

ًمإلُم٤مم ومخر اًمّديـ طمًـ سمـ ُمٜمّمقر إوزضمٜمدي اًمَٗمرهم٤مين، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  :"ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من"( 1)

وهل ُمِمٝمقرة ُم٘مٌقًم٦م ُمٕمٛمقل اه٤م ُمتداوًم٦م سملم أيدي اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤م، ويم٤مٟم٧م هل . ه٥٩٢

 (.٢/٢١٨، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                . ر ًمٚمحٙمؿ واإلومت٤مءٟمّم٥م قملم ُمـ شمّمدّ 

 .470ُمـ اعمًٚمؿ وُم٤م ٓ يٙمقن، اجلزء اًمراسمع، صـ ، يمت٤مب اًمًػم، سم٤مب ُم٤م يٙمقن يمٗمراً "اًمٗمت٤موى اخل٤مٟمٞم٦م"( 2)

. ه542ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرؿمٞمد اًمٌخ٤مري، اعمتقرّم ؾمٜم٦م : "ظمالص٦م اًمٗمت٤موى"( 3)

 .(١/551، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                                .قر ُمٕمتٛمدوهق يمت٤مب ُمِمٝم

يمت٤مب أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر ُم٤م يٙمقن يمٗمرًا وُم٤م ٓ ، "ظمالص٦م اًمٗمت٤موى" (4)

 .384يٙمقن، اجلٜمس اًمث٤مين، اجلزء اًمراسمع، صـ

قضمل أسمق اًمٓمٞم٥م اًم٘مٜمّ حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمًـ سمـ قمكم سمـ ًمٓمػ اهلل احلًٞمٜمل اًمٌخ٤مري  هق (5)

أسمجد " :ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ. ه1307 ؾمٜم٦م وشمقذّم  1248ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،٤ملومُمٚمٙم٦م سمق زوجاهلٜمدي 

ُمًؽ اخلت٤مم ُمـ ذح "و ،"آطمتقاء قمغم ُم٠ًمًم٦م آؾمتقاء"و ،ذم صمالث أضمزاء ُمٓمٌقع "اًمٕمٚمقم

 .، وهمػم ذًمؽ"اعمققمٔم٦م احلًٜم٦م سمام خیٓم٥م سمف ذم ؿمٝمقر اًمًٜم٦م"و ،"سمٚمقغ اعمرام

 (. 303، ٦/302، "٤مروملمهدي٦م اًمٕم")
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 اًمًٌّقح طمؼِّ  اجلًامٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م ذم ظمذ يّدقمل قمٞمقَب أ، واسمتداءً  ذه اًمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مئٛم٦مهوأي٘مظ 

وورد ؾم١ماٌل ذم اًمراسمع ُمـ حمّرم احلرام ؾمٜم٦ّم أًمػ وصمالصمٛمئ٦م  ،-ضمّؾ ضمالًمف- اًم٘مّدوس

 رضمؾ،اهذا اًم لمتٕمّٚم٘مَ يـ اعميـ أظمرَ  إُمرَ وذم ،هجري٦م ذم هذا اًم٤ٌمب ١٣١٨وصمامين قمنم 

ُمـ ؿمٝمر صٗمر ورد  ٢٦سمٖم٤مي٦ٍم ُمـ اإلمج٤مل، ومٌٕمد ؿمٝمَريـ إّٓ رسمٕم٤مً  ٜمٗمس احلٙمؿسم٤م ٌٜموم٠مضم

ًّ ىمٚمٌؼ  حتريرٌ  إمم ُمثؾ  ٗم٤مه٦م، ٓ ي٘مٌؾ آًمتٗم٤مُت ، يم٠مّٟمف شمّمقيٌر ٟم٤مـمٌؼ سم٤مًمْمالًم٦م واجلٝم٤مًم٦م واًم

ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم٪ طمٗمٔم٤مً ًمٕم٘م٤مئد اًمٕمقام  قمدة ؾمٓمقرٍ  ا ذمهذه اهلذي٤مٟم٤مت، وًمٙمـ يمتٌٜم٤م هذ

ًمْم٤مٍل ُمّٙم٤مٍر ذم  قاسمٕملم اإلٟمّم٤مف، وٓ يٚمتٗمت احلّؼ  ٔمر أهُؾ وٟمٍمًة ًمٚمًٜم٦ّم واإلؾمالم، ومٚمٞمٜم

 .(1)، وُم٤م شمقومٞم٘مل إّٓ سم٤مهلل، قمٚمٞمف شمقيّمٚم٧ُم وإًمٞمف أٟمٞم٥مأُمر اًمٕم٘م٤مئد

يـ ذم  ُم٤مذا ي٘مقل قمٚمامءُ  :لماسال  ي٘مقلااًمدِّ
ٍ
إّن اهلل ضم٤مًمٌس قمغم اًمٕمرش، ": ُمرء

 .طمٙمُٛمف ذقم٤مً؟ ر، ُم٤موٓ يقضمد  ذم ُمٙم٤مٍن آظَم 

ٌه قمـ اعمٙم٤من واجلٝم٦م واجلٚمقس وهمػمه ُمـ مجٞمع قمقارض ٤ممم ُمٜمزَّ إّن اهلل شمٕم :اجلواب

يٜمٌئ قمـ  ءذا اعمرأُّم٤م اًمٚمٗمظ اًمذي شمٗمّقه سمف هواجلًؿ واجلًامٟمٞم٤مت واًمٕمٞمقب واًمٜم٘م٤مئص، 

 .واهلل اهل٤مدي ،وًمٞمجٕمؾ قم٘مٞمدشمَف ُمٓم٤مسم٘م٦ًم ٕهؾ اًمًٜم٦ّم ،والٍل ؿمديٍد، جي٥م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م

 ن الـجاي البؼرالتحرير ادشتؿل عذ الضاللة م ودهذا كؼُل 

 ."ًتٍق إّٓ قمغم اًمٕمرشُميمقن اهلل همػم " :السمال 

                                                

 تلاًم ،اًمتل ذيمره٤م آٟمٗم٤مً  تٞم٤مٗمُ اًم -م٤مقمٚمٞمف رمح٦م اعمٚمؽ اعمٜمٕم-اإلُم٤مم أمحد رو٤م يٜم٘مؾ وذم هذا اعم٘م٤مم  (1)

قان أرؾمٚمٝم٤م قمٚمٞمف ُمـ ىم٤ميض حمّٚم٦مٍ  وردْت  صمر ُم٠ًمًم٦مٍ إطمّرره٤م قمغم  ًْ ْٝم ًَ وَمرطم٧ْم قمكِم،  احل٤مُج  إًمٞمف سمِ

 .ام يكميماًم١ًمال  قرةوص
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﴿ :اجلواب           ﴾ =إّن اهلل شمٕم٤ممم ضمٚمس أو : ، أي>٥: ـمف

ـ ىم٤مل ذم هذه أي٦م ُمٕمٜمك ؾمقی هذه اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م ومٝمق ش، ُمَ قمغم اًمٕمر صٕمد أو اؾمت٘مرّ 

شمٗمًػم  "محـومتح اًمرّ ": ٌٕم٦م ُمقاوع ُمـ يمالُمف اًمٙمريؿ، اٟمٔمراهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمُمٌتدٌع، وذيمره 

ث اًمدهٚمقي، وشمٗمًػم  ٞمخٚمِمًماًم٘م٤مري   شم٠مًمٞمػ اًمِم٤مه قمٌد "ح اًم٘مرآنُمقّو "وزم اهلل اعمحدِّ

ويمت٤مب إؾمامء "ًمٚمِم٤مه رومٞمع اًمّديـ اًمدهٚمقي،  "اًمؽممج٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦ّم"ي، واًم٘م٤مدر اًمدهٚمق

ُمٕم٤مل "و "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"و ًمإلُم٤مم اًمذهٌل، "يمت٤مب اًمٕمٚمق"ًمٚمٌٞمٝم٘مل، و "ٗم٤متواًمّّم 

 ومٝمق . وهمػمه٤م "اعمدارك"و "ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من"و "اًمتٜمزيؾ
ٍ
ويمقن اهلل شمٕم٤ممم حمٞمٓم٤مً ًمٙمّؾ رء

 ﴿: شمٕم٤ممم ٘م٤ملُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ وم٘مط، وم    ﴾ =وىمد صم٧ٌم  ،>١٢: اًمٓمالق

ذم طمدي٨م اعمٕمراج يمام ىم٤مل اًمٕمرش ُمٙم٤مٟم٤مً هلل شمٕم٤ممم،  حٞمح٦م يمقنُ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٍمحی٦م اًمّّم 

ذم سم٤مب  "ُمًٜمد أمحد"، وورد ذم احلدي٨م قمـ ((وهق ذم ُمٙم٤مٟمف: ))قمٜمد اًمٌخ٤مري

ٟمٕمؿ،  .إًمخ... (1)((ُمٙم٤ميِن  وقمّزيت وضمالزم وارشمٗم٤معِ : ))"اعمِمٙم٤مة"آؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م ُمـ 

 ُمديٜم٦م ٤مرع، ومٌٕمض أهؾذم اًمّمٗم٤مت اًمتل ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م يمالُم اًمِّم  جي٥م اًمًٙمقُت 

ّمٞم٥َم هلؿ ُمـ قمٚمؿ اعمٜم٘مقل وقم٘م٤مئد أهؾ احلّؼ ضمٕمٚمقا سم٘مّقة اًمذيـ ٓ ٟم (2)"يكِم سَمرَ "

حٞمح٦م و٤مًّٓ، وُم٤م هلؿ سمف ُمـ قمٚمٍؿ، ومٞمٜمٌٖمل ٕهؾ والًمتٝمؿ اعمٕمتِ٘مَد هلذه اًمٕم٘مٞمدة اًمّّم 

 .(3)اإلؾمالم أن يتجٜمٌّقا ُمثؾ هذا اعمرء

                                                

 .٢/36، 2344: ت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب آؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، ر، يم"ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح"( 1)

ٕمد ُم٤ًموم٦م  ،هل سمٚمدة ُمِمٝمقرة ذم ؿمامل اهلٜمد( 2)  .ذم ادم٤مه اًمنمق "دهكم"يمٞمٚمق ُمؽماً ُمـ اًمٕم٤مصٛم٦م  ٢٥١اًمتل شٌم

ؿ( 3) ًِّ  .اٟمتٝمك يمالم اًمقه٤ميب اعمج
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 الرضب الؼّفاري

٤مٓت اٟمٔمروا ُم٤مذا ُمأل هذا اًمْم٤مّل ذم حتريره اعم٤مّر ُمـ اجلٝم! أهّي٤م اعمًٚمٛمقن

ؾمقل واًمٌٝمت٤من قمغم واًمْمالٓت واًمتٜم٤مىُمْم٤مت واًمًٗم٤مه٤مت وآومؽماءات قمغم اهلل واًمرّ 

 :اًمٕمٚمامء واًمٙمت٥م

اّدقمك أّن َُمـ ىم٤مل ذم آؾمتقاء سمٛمٕمٜمی ؾمقی اًم٘مٕمقد واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار  :أّوًٓ 

 .اًمٙمت٥م اًمتًع سمٖم٤مي٦م اجلرأة واًمقىم٤مطم٦م ؾمامءَ أ ذيمرَ ومٝمق ُمٌتدٌع، واؾمتِمٝم٤مداً ًمذًمؽ 

أّن اإلطم٤مـم٦م اإلهلٞم٦ّم ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ وم٘مط، ُمع أّٟمف ل جير هٜم٤م ذيمٌر  زقمؿ :ثاكقاً 

هلذه اعم٠ًمًم٦م، وًمٙمٜمّف ىمّمد اهذا اًمٌٞم٤من شمؼميراً ًمْمالًمتف ذم زقمٛمف أّن اهلل قمغم اًمٕمرش، وهق 

 .فٞم قمٚمًمٞمس إّٓ 

سم٠مّن اعمٙم٤من صم٤مسم٧ٌم ًمف،  -وقمال ضمّؾ -قح اًم٘مّدوس ًمٚمًٌّ  ٤مً ُمأل ومٞمف ؾمٌّ : ثالثاً 

 .ؾ احلديثلَم٤ًمن ٟم٘مٚمِّ اًمالـم٦م ٤ًم ًمف سمًواًمٕمرش ُمٙم٤مُٟمف، وإصم٤ٌمشم

: يم٤مٟم٧م هذه اًمدقم٤موي اًمثالث ُمٜمٓمقىم٦َم اًمٕم٤ٌمرة، وأؿمٕمر سمٛمٗمٝمقم آؾمتثٜم٤مء :رابعاً 

 .أّن آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش سمٛمٕمٜمی اًم٘مٕمقد واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار ُمٓم٤مسمٌؼ ًمٚمًٜم٦ّم"

: ده ي٘مٕمد ويّمٕمد ويًت٘مر، سمؾ أؿمٕمر سمٛمٗمٝمقم ًمٗمظجٕمؾ ُمٕمٌقسم٘متٜمع ل ي :خامساً 

أن حیٛمؾ مجٞمع  "٤مرعقمٜمٝم٤م يمالُم اًمِّم  ذم اًمّمٗم٤مت اًمتل ؾمٙم٧ْم  ٥م اًمًٙمقُت جي ،ٟمٕمؿ"

 .اعمتِم٤ماه٤مت يم٤مٓؾمتقاء قمغم اعمٕم٤مين اًمتل شمٗمٝمؿ ُمـ فمقاهره٤م
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 ."أّن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ذم ُمٙم٤مٍن ؾمقی اًمٕمرش": قمقیوُمع ذًمؽ أصؾ اًمدّ  :شادشاً 

شمٞم٥م، هذه إىم٤مويؾ اًم٧ًم سمّمٗمٕم٤مٍت ؾمت٦ٍّم طم٥ًم اًمؽم -سمٕمقٟمف اهلل شمٕم٤ممم-ومٚمٜمختؼم 

 .لم اًم٤ٌمىمٞمتلَم، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼوذم اًمّمٗمٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ٟمتٕمّرض ًمٚمٌٞم٤من اإلمج٤مزم ذم اعم٠ًمًمتَ 

 وىلالصػعة إُ 

أّن َُمـ ىم٤مل ذم آؾمتقاء سمٛمٕمٜمی ؾمقی اًم٘مٕمقد واًمّمٕمقد " :اّدقمی اًمْم٤مّل 

 .أؾم٤مُمل شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمتًع ، واؾمتِمٝم٤مداً ًمذًمؽ قمدّ "وآؾمت٘مرار ومٝمق ُمٌتدعٌ 

ف ًمزمأاًمٗم٘مػم  ًمقٓ أنّ  :الرضب إّول ًَ اًمٙمت٥م اًمتل قمّده٤م  ُمـؾمتٜم٤مد سم٤مٓ ٟمٗم

ٔمر إىمقال م واًمؽماب، ومٚمتٜمٚمدّ ًم وُمتٗمّرؿم٤مً  صم٤موي٤مً  دمٕمٚمف صٗمٕم٦مً  فتُ ّمٗمٕموم٘مط هذا اًمْم٤مّل، ًم

يـ واًمًٜم٦ّمُمـ أومٝمق يمؿ  ،ًٓ اعمذيمقرة ذم إقمغم إمج٤م ، ُمٜمٝمؿ لمُمٌتدقم ضمٕمٚمٝمؿ ئٛم٦م اًمدِّ

حلجر اًمٕمً٘مالين، واإلُم٤مم أسمق ـم٤مهر إلُم٤مم اسمـ ا٤مل، واقمكم سمـ سمٓمّ احلًـ  اإلُم٤مم أسمق

اًم٘مزويٜمل، واإلُم٤مم اًمٕم٤مرف اًمِمٕمراين، واإلُم٤مم ضمالل اًمّديـ اًمًٞمقـمل، واإلُم٤مم 

ريض اهلل -ُم٤مم أيب احلًـ إؿمٕمري اإل٦م ؾمٞمّدٟم٤م إؾمامقمٞمؾ اًميير، طمتّی إُم٤مم أهؾ اًمًٜمّ 

ًِ ٤م، وم-شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ أمجٕملم ٢مّٟمف صمالصم٦م قمنم٪ ومقمغم إىمؾ ؾمٌٕم٦م، سمؾ  ٤متسماًمّي  ههذ ٥ْم طم

ٗمل ًَ ؾمت٠ميت أىمقال إئٛم٦م اًمٜمَّ
، وقمكم سمـ حمٛمد أيب احلًـ (1)واًمٌٖمقي، واًمٌٞمٝم٘مل، (1)

                                                

ٗمل احلٜمٗمل، شمقذّم ؾمٜم٦م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد طم٤مومظ اًمّديـ أسمق اًمؼميم٤مت اًم هق( 1) ًَ . ه 710ٜمَّ

ذم  "قمٛمدة اًمٕم٘م٤مئد"ًمٚمَٛمرهمٞم٤مين ذم اًمٗمروع، و "ذح اهلداي٦م"، و"اقمتامد آقمت٘م٤مد": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف

ذم اًمٗمروع،  "يمٜمز اًمدىم٤مئؼ"ًمف، و "اًمٙم٤مذم ذح اًمقاذم"، و"ومْم٤مئؾ إقمامل"اًمٙمالم، و

 ذح اًمٜم٤مومع اعمًتّمٗمك"و  اًم٘مرآن ُمٓمٌقع سمٛمٍم،ذم شمٗمًػم "ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ"و
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٪ وم٢مّن ه١مٓء أيْم٤مً (1)، وأيب ُمٜمّمقر سمـ أيب أيقب(3)، وأيب سمٙمر سمـ ومقرك(2)اًمٓمؼمي

 ٦م، ومّم٤مرت اجلٛمٚم٦م صمالصم٦مً وىمد ُمّرت قمنمون رضسم ،اعمٌتدع قمغم ىمقل هذا لمُمٌتدقم

 .َُمـ اؾمتٜمد قمٚمٞمٝمؿقمٜمد أُمَره  إُم٤مم وًمٜمختؼم ومٚمٜمت٘مّدم إمم ٦ًم،وصمالصملم رضسم

                                                

ذم إصقل،  "ُمٜم٤مر إٟمقار"ًمف، و "اعمّمّٗمك ذم خمتٍم اعمًتّمٗمك"ذم اًمٗمروع، و "اعمًتقرم

 .(٥/379، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                                .ذم اًمٗمرع "اًمقاذم"و

اة اًمٗم٘مٞمف احلًلم سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمٗمراء أسمق حمٛمد اًمٌٖمقي ُمـ أقمامل هرّ  هق( 1)

شمرمج٦م "و ،"ٌل اعمخت٤مرإرؿم٤مد إٟمقار ذم ؿمامئؾ اًمٜمّ " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه516 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،اًمِم٤مومٕمل

 ;            لم اًمٌخ٤مري واجلٛمع سملم اًمّمحٞمحَ "و ،ذم اًمٗمروع "اًمتٝمذي٥م"و ،ذم اًمٗمروع "إطمٙم٤مم

ُمّم٤مسمٞمح "و ،راءةذم اًم٘م "اًمٙمٗم٤مي٦م"و ،ذم اًمٗم٘مف "اًمٙمٗم٤مي٦م"و ،ذم احلدي٨م "٦مذح اًمًٜمّ "و ،"ُمًٚمؿ ; 

 ."ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ"و ،ُمٓمٌقع "ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن"و ،طمديث٤مً  4719ذم  "٦ماًمًٜمّ 

 .(٥/256، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

يـ أسمق احلًـ اًمٌٖمدادي اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمؼمي أُمكم قمامد اًمدّ  هق( 2)

 ،"أطمٙم٤مم اًم٘مرآن" :ػصٜمّ  .ه504د ؾمٜم٦م  سمٌٖمداوشمقذّم  450ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،سم٤مًمٙمٞم٤م اهلراد اًمٗم٘مٞمف

ًمقاُمع اًمدٓئؾ ذم "و ،"ؿمٗم٤مء اعمًؽمؿمديـ ذم ُم٤ٌمطم٨م اعمجٝمديـ"و ،"شمٕمٚمٞمؼ ذم إصقل"و

 .(٥/557، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")               ."ٟم٘مد ُمٗمردات اإلُم٤مم أمحد"و ،"زواي٤م اعم٤ًمئؾ

ل قم٤مل ٟمٞم٤ًمسمقر يم٤من أصقًمٞم٤ًم صٝم٤ٌمين أسمق سمٙمر إٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمحمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك إ هق( 3)

ذح "و ،"دىم٤مئؼ إهار"و ،"شمٗمًػم اًم٘مرآن" :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف .ه406 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،أؿمٕمري٤ًم واقمٔم٤مً 

ذم  "ٟمٔم٤مُمل"و ،"ُمِمٙمؾ أصم٤مر"و ،"ـمٌ٘م٤مت اعمتٙمٚمٛملم"و ،ًمٚمٙمٕمٌل ذم إصقل "أوائؾ إدًم٦م

 .(6/48، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")      .أصقل اًمديـ
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ؾمقرة "٧م حت -اًمْم٤مل اًمذي اؾمتٜمد قمٚمٞمف اعمٌتدعُ - "كاعمدارِ " ذم :٣٤الرضب 

ٚم٘مف، وهذا ىمري٥ٌم سمٛمٕمٜمك إطمداصمف وظَم  "آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش" َؾ حمّم اظمت٤مر "اًمًجدة

 .إمم ٟمٗمس اعمٕمٜمی اًمث٤مًم٨م اعم٤مّر سم٤مٕقمغم

ؾمتٞمالَء واًمٖمٚم٦ٌَم واًم٘مٝمَر ذم ؾم٤مئر اعمقاوع آ: ُمٕمٜمی آؾمتقاء وضمٕمؾ :(2)٣٥الرضب 

، طمٞم٨م ؾمٙم٧م قمـ شمٗمًػم آؾمتقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  ،اخلٛم٦ًم، ؾمقی ؾمقرة اًمًجدة وؾمقرة اًمٗمرىم٤من

 ﴿": ومٗمل شمٗمًػم ؾمقرة احلديد  ﴾  اؾمتقمّم.................................. 

                                                

٦م ٦م اًمديـ، ص٤مطم٥م اًمٌٞم٤من واحلجّ ؾمت٤مذ أسمق ُمٜمّمقر، طمجّ أيب أيقب، إ هق حمٛمد سمـ احلًـ سمـ( 1)

 شمٚمٛمذ ٓسمـ ومقرك، ويم٤من وم٘مػماً اعمتٙمّٚمؿ، اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ومٝمق إُم٤مم سم٤مهر ذيمل، واًمٜمٔمر اًمّمحٞمح، 

 . ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وأرسمٕمٛمئ٦مشمقذّم  .، ُمّمٜمٗم٤مً ىم٤مٟمٕم٤مً  ٟمزه٤مً 

 (.١١/315، 4151: ر ،"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء")

مجع ُمٕمٔمؿ ُم٤م ذيمر ذم يمت٥م اًمتٗمًػم أو يمٚمَّف اإلُم٤مُم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي، وم٘مد ذيمر ذم آؾمتقاء ( 2)

وضمقه٤ًم، وأشمك سمِمقاهد ُمـ اًمّٚمٖم٦م، ويًتٗم٤مد ُمـ يمالُمف أّن آؾمتقاء طم٘مٞم٘م٦ٌم ًمٖمقي٦ٌم أو قمرومٞم٦ٌم سم٤معمٕم٤مين 

ح سم٠مّٟمف اًمتل ذيمره٤م، واظمت٤مر هق ٟمٗمًف ُمـ سملم اًمقضمقه آؾمتقاَء سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمق وآرشمٗم٤مع، وّس 

آؾمتقاء ": ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ومٞمام يكم قمّٚمق ُمٚمٍؽ وؾمٚمٓم٤مٍن، ٓ قمّٚمق اٟمت٘م٤مٍل وزواٍل، وإًمٞمؽ ُم٤م ىم٤مًمف 

: شمف، ومٞم٘م٤مل إذا ص٤مر يمذًمؽاٟمتٝم٤مء ؿم٤ٌمب اًمرضمؾ وىمقّ : ذم يمالم اًمٕمرب ُمٜمٍمٌف قمغم وضمقه، ُمٜمٝم٤م

ُمٜمف اؾمتقی : اؾمت٘م٤مُم٦م ُم٤م يم٤من ومٞمف أود ُمـ إُمقر وإؾم٤ٌمب، ي٘م٤مل: ىمد اؾمتقی اًمرضمؾ، وُمٜمٝم٤م

 :ًمٗمالٍن أُمره إذا اؾمت٘م٤مم ًمف سمٕمد أود، وُمٜمف ىمقل اًمٓمرُم٤مح سمـ طمٙمٞمؿ

 ـم٤مل قمغم رؾمؿ ُمٝمدد أسمده
 

 اؾمتقی سمف سمٚمدهووقمٗم٤م  
 

اؾمتقی ومالٌن قمغم ومالٍن سمام : اإلىم٤ٌمل قمغم اًمٌمء سم٤مًمٗمٕمؾ، يمام ي٘م٤مل: يٕمٜمل اؾمت٘م٤مم سمف، وُمٜمٝم٤م

اؾمتقی ومالٌن قمغم : تٞمالء يم٘مقهلؿآطمتٞم٤مز وآؾم: ، وُمٜمٝم٤مٞمفًمإيٙمرهف ويًقءه سمٕمد اإلطم٤ًمن 
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ن اؾمتقی ومال: اًمٕمٚمق وآرشمٗم٤مع يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: اعمٛمٚمٙم٦م، سمٛمٕمٜمی اطمتقی قمٚمٞمٝم٤م وطم٤مزه٤م، وُمٜمٝم٤م

﴿: صمٜم٤مءه ٘مقل اهلل ضمّؾ سموَأومم اعمٕم٤مين  ،قمغم هيره، يٕمٜمل سمف قمٚمّقه قمٚمٞمف           

  ﴾=ـّ وارشم>٢٩: اًمٌ٘مرة ـّ ، قمال قمٚمٞمٝم ﴿ ٗمع ومدسّمرهـ سم٘مدرشمف وظمٚم٘مٝم     ﴾

 ﴿: واًمٕمج٥م ممـ أٟمٙمر اعمٕمٜمك اعمٗمٝمقم ُمـ يمالم اًمٕمرب ذم شم٠مويؾ ىمقل اهلل ،>٢٩: اًمٌ٘مرة=

        اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمق وآرشمٗم٤مع هرسم٤ًم قمٜمد ٟمٗمًف ُمـ أن يٚمزُمف سمزقمٛمف إذا ﴾

٤معمجٝمقل سمأن يٙمقن إّٟمام قمال وارشمٗمع سمٕمد أن يم٤من حتتٝم٤م إمم أن شم٠مّوًمف شم٠مّوًمف سمٛمٕمٜم٤مه اعمٗمٝمؿ، يمذًمؽ 

﴿: زقمٛم٧م أّن شم٠مويؾ ىمقًمف: ُمـ شم٠مويٚمف اعمًتٜمٙمر، صمّؿ ل يٜم٩م مم٤م هرب ُمٜمف، ومٞم٘م٤مل ًمف   ﴾

امء وم٠مىمٌؾ إًمٞمٝم٤م؟ ًّ  ;          ًمؽ ًمٞمس سم٢مىم٤ٌمل ومٕمؾ، وًمٙمٜمّف وم٢من زقمؿ أّن ذ ،أىمٌؾ، ومٙم٤من ُمدسمرًا قمـ اًم

 .قمال قمٚمٞمٝم٤م قمٚمّق ُمٚمٍؽ وؾمٚمٓم٤مٍن، ٓ قمٚمّق اٟمت٘م٤مٍل وزوالٍ : ومٙمذًمؽ وم٘مؾ: ، ىمٞمؾ ًمفشمدسمػمإىم٤ٌمل  ; 

 >.277، ١/276، 29: ، اًمٌ٘مرة، حت٧م أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من"=

سمٛمرأی ُمٜمؽ ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٓمؼمي، واإلُم٤مم اًمٓمؼمي يٕمتٛمده ويًتٜمد إًمٞمف إًم٤ٌمين يمام هق 

د أؾمٚمٗمٜم٤م اًمٜم٘مَؾ قمٜمف واًمٓمؼمي ُمٕمتٛمد إًم٤ٌمين ، وىم"خمتٍم اًمٕمٚمق"فم٤مهٌر ُمـ يمالُمف ذم ُم٘مّدُم٦م 

أّن آؾمتقاء ٓ يٜمحٍم طم٘مٞم٘م٦ًم ذم آؾمتٕمالء، سمؾ يٓمٚمؼ ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم قمغم ُمٕم٤مٍن أظمر، يمّؾ : أوم٤مد

سمٕمقن اًمًٚمػ، يت٤م تفأّٟمف هق وـم٤مئٗم طم٘مٞم٘م٦م ًمٖمقي٦م أو قمرومٞم٦م ًمالؾمتقاء، ومام ًمألًم٤ٌمين يٕملّم صمّؿ يزقمؿ

آؾمتٞمالء وآطمتٞم٤مز، : قمّد اًمٓمؼمي ُمـ مجٚم٦م اًمقضمقهل يٕمٞمّٜمقا ول ي٘مٓمٕمقا، وىمد  واًمًٚمُػ 

وطم٤مزه٤م، وم٠موم٤مد سمٛمٕمٜمی اطمتقی قمٚمٞمٝم٤م  "اؾمتقی ومالٌن قمغم اعمٛمٚمٙم٦م": واؾمتِمٝمد ًمف سم٘مقل اًمٕمرب

اؾمتقی سمٛمٕمٜمی اؾمتقمّم ىمقًٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٓ يمام اطمت٩ّم إًم٤ٌمين سمام زقمؿ اسمـ إقمرايب أّٟمف ٓ ": أّٟمف ي٘م٤مل

 :ْم٤مد  ذم اًمٌمء، وىمد ُم٣م ىمقل اًمِم٤مقمراؾمتقمّم طمتّی يٙمقن ًمٚمرضمؾ ُم ي٘م٤مل

 اؾمتقی سمنم قمغم اًمٕمراقىمد 
 

 سمٖمػم ؾمٞمػ ودم ُمٝمراق 
 

ُم٤ًم قمغم اًمٜم٤مذم، واحل٤مومظ طمّج٦ٌم قمغم َُمـ ل حیٗمظ، وُم٤م سم٤مل  ؿم٤مهدًا سمخالف ُم٤م زقمؿ، واعمث٧ٌم ُم٘مدَّ

ّن إًم٤ٌمين وؿمٞمٕمتف يٍّمون قمغم أن يٙمقن اًمٕمٚمّق سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمق اعمحًقس وآؾمت٘مرار زقماًم ُمٜمف أ
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﴿     ﴾"(1). 

 .(2)"ٓىمتدار وٟمٗمقِذ اًمًٚمٓم٤مناؾمتقمّم سم٤م": وذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمرقمد

                                                

ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمق، واًمٕمٚمق يمام ي٘م٤مل ذم قمٚمق اعمٙم٤من، يمذًمؽ يٓمٚمؼ إـمالىم٤ًم ؿم٤مئٕم٤ًم قمغم قمٚمق اعمٚمؽ 

واًمًٚمٓم٤من، ومٝمق اهذا اعمٕمٜمی جم٤مٌز ُمتٕم٤مرٌف أو طم٘مٞم٘م٦ٌم قمرومٞم٦ٌم، وإًم٤ٌمين ٟمٗمًف ؿمٝمد قمغم ٟمٗمًف سمام 

 اعمج٤مز إّٓ إّن إصؾ ذم اًمٙمالم أن حیٛمؾ قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وأّٟمف ٓ جيقز اخلروج قمٜمٝم٤م إمم": ي٘مقل

ر احل٘مٞم٘م٦م أو ًم٘مريٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م أو قمرومٞم٦م أو ًمٗمٔمٞم٦م ، ومام ًمف يٚمّح >20ـص ،"خمتٍم اًمٕمٚمق". ="قمٜمد شمٕمذ 

قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمق سمٛمٕمٜمك واطمد، وًمف ُمٕمٜمك آظمر يمام فمٝمر، وهق طم٘مٞم٘م٦ٌم قمرومٞم٦ٌم يمام ؾمٚمػ، وسمتٕمّذر 

، وم٘م٤مل "اإلشمٞم٤من"مم إ "اًمالئؼ سمف"احل٘مٞم٘م٦م اقمؽمف إًم٤ٌمين ٟمٗمًف ذم ُمثؾ هذا طمٞم٨م أو٤مف يمٚمٛم٦َم 

ؾمٌح٤مٟمف -هف ، وىم٤مم دًمٞمٌؾ قم٘مكم  قمغم شمٜمزّ >22ـص ،"خمتٍم اًمٕمٚمق": أي= "اإلشمٞم٤من اًمالئؼ سمف"

قمـ اجلٝم٦م واعمٙم٤من وآٟمت٘م٤مل واًمزوال، ومٚمامذا ٓ يٕمدل قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقّي٦م إمم اًمٕمرومٞم٦ّم أو  -وشمٕم٤ممم

ر احل٘مٞم٘م٦م أو ًم٘مريٜم٦م قم٘مٚمٞم٦م إمم اعمج٤مز، وأٟم٧م سمٜمٗمًؽ اقمؽموم٧َم أّٟمف يّم٤مر إمم اعمج٤مز قمٜمد شمٕم  ;        ذ 

أو قمرومٞم٦م، وه٤مهٜم٤م يمؾ  ُمـ اًمتٕمّذر واًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمرومٞم٦م ُمتقوّمر، سمؾ واًمٚمٗمٔمٞم٦م ذم حمٙمامت  ; 

 ﴿: اًم٘مرآن يم٘مقًمف شمٕم٤ممم       ﴾=ؿ > ١١: اًمِمقرى ُمتقوّمر، وهؾ هذا إّٓ حتٙم 

اط اًمًقي، وًمٞمٛمٕمـ ـ اؾمتقی قمغم ـمريؼ اهلدی واًمٍّم واشم٤ٌمٌع ًمٚمٝمقى اًمذي شمرُمل سمف همػَمك مم

وٟمٗمك أن يٙمقن اًمٜمٔمر َُمـ يم٤من ًمف ٟمٔمر، يمٞمػ أّول اإلُم٤مم اًمٓمؼمی اًمٕمٚمقَّ إمم قمٚمّق ُمٚمٍؽ وؾمٚمٓم٤مٍن، 

هذا اًمذي يٕمتٛمده إًم٤ٌمين ويٕمّده ُمـ إئٛم٦م اًمذيـ ي١مُمٜمقن سمٛمجلء اهلل  ،قمٚمق اٟمت٘م٤مٍل وزوالٍ 

 >.إزهري=                .اعم٘مّدُم٦مشمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم طمّد ىمقًمف ذم 

 .٢/645، 4: ، احلديد، حت٧م أي٦م"ُمدارك اًمتٜمزيؾ" (1)

 .١/629، 2: ، اًمرقمد، حت٧م أي٦م"ُمدارك اًمتٜمزيؾ" (2)
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            أو٤مف آؾمتٞمالَء إمم اًمٕمرش، وإن يم٤من ": وذم شمٗمًػم ؾمقرة إقمراف

 .(1)ُمًتقًمٞم٤ًم قمغم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت٪ ّٕن اًمٕمرش أقمٔمٛمٝم٤م وأقماله٤م -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-

 رسمٕمد ذيمر ُمٕمٜمی آؾمتٞمالء وضمٝم٤ًم آظَم  "ؾمقرة ـمف"ذم شمٗمًػم  ٟم٘مؾ :٣٦الرضب 

ضمٕمٚمقه يمٜم٤مي٦ًم  يردف اعمُٚمؽ، اعمِٚمؽ مم٤م يم٤من آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش وهق هيرُ  عم٤م" :هق أّٟمف

ي٘مٕمد قمغم اًمنير اًمٌت٦م،  ل وإن ،َؽ َُمٚمَ : أي ،ومالٌن قمغم اًمٕمرش اؾمتقی: وم٘م٤مل ،ٚمؽقمـ اعمُ 

 .(2)"رأؾم٤مً ضمقاٌد، وإن ل يٙمـ ًمف يٌد : ، أي"يد ومالٍن ُمًٌقـم٦مٌ ": وهذا يم٘مقًمؽ

ٚمؽ ٓ يٚمزُمف اًم٘مٕمقُد طم٘مٞم٘م٦ًم ٕمٜمی اعمُ سمٛمآؾمتقاء قمغم اًمٕمرش  أنّ : فاحلاصل

اًمٌت٦م، إذا يم٤من هذا ُمتٕم٤مروم٤ًم ذم ؿم٠من اخلٚمؼ، وهؿ جيقز قمٚمٞمٝمؿ يمؾ  ُمـ اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد، 

 !.ٞم٘م٦ًم ذم ؿم٠من اخل٤مًمؼ قمّز وضمّؾ أن ي١مظمذ ذًمؽ اًم٘مٕمقُد طم٘م سيٍح  فمٚمؿٍ  ُمـ ومام أفمٚمٛمف

٦م أهؾ أّن ـمري٘م": "ؾمقرة إقمراف"حت٧م  "اعمٕم٤مل"ُمـ  (3)ىمد ُمرّ  :٣٧الرضب 

صٗم٦ٌم ُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، وقمٚمُؿ ُمٕمٜم٤مه  اًمًٜم٦ّم اًمًٙمقُت، إّٟمام ٟمٕمٚمؿ أّن آؾمتقاءَ 

ٌض إمم اهلل شمٕم٤ممم ٚمق ٤مًمٕمُ سموأّول آؾمتقاَء  .ػ اًمّم٤محللم٧م هذه ـمري٘م٦م اًمًٚمَ ، يم٤مٟم(4)"ُمٗمقَّ

 .هذا ُمٕمٜمی صم٤مٍن ُمّر سم٤مٕقمغمو ،(5)"اًمرقمدؾمقرة "حت٧م 

                                                

 .١/416، 54: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"ُمدارك اًمتٜمزيؾ" (1)

 .٢/55، 5: ، ـمف، حت٧م أي٦م"ُمدارك اًمتٜمزيؾ" (2)

 .90صـ: اٟمٔمر (3)

 .2/165، 54: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"ل اًمتٜمزيؾُمٕم٤م" (4)

 .٣/6، 2: ، اًمرقمد، حت٧م أي٦م"ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ" (5)
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ُمًٚمٙم٤مً ًمألئٛم٦م  "إؾمامء واًمّمٗم٤متيمت٤مب "أوم٤مد اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم : ٣٨الرضب 

وذه٥م أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ ": ، صمّؿ ىم٤مل (1)ؾم٤مسم٘م٤مً ف ؾمتقاء ُمّر سمٞم٤مٟمُ اعمت٘مّدُملم ذم آ

ومٕمؾ ذم اًمٕمرش ومٕمالً ؾماّمه اؾمتقاًء، يمام ومٕمؾ ذم همػمه  -شمٕم٤ممم ضمّؾ صمٜم٤مؤه-إؿمٕمري إمم أّن اهلل 

إّٓ أٟمّف ضمٕمٚمف ُمـ صٗم٤مت  ل يٙمٞمّػ آؾمتقاءَ ومٕمالً ؾماّمه رزىم٤مً وٟمٕمٛم٦ًم أو همػممه٤م ُمـ أومٕم٤مًمف، صمّؿ 

 ًمٚمؽماظمل، واًمؽماظمُل  "صمؿّ "، و>٤: احلديد= ﴾   ﴿: اًمٗمٕمؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 .(2)"طمريم٦مٍ  وٓ إّي٤مهُمٜمف  سمال ُم٤ٌمذةٍ  شمقضمد اهلل شمٕم٤ممم إّٟمام يٙمقن ذم إومٕم٤مل، وأومٕم٤مُل 

ومٕمالً ؾماّمه  ومٕمؾ سم٤مًمٕمرش -قمّز وضمؾ-أّن اهلل : حمّمؾ ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم إؿمٕمري

وؾماّمه٤م رزىم٤ًم أو ٟمٕمٛم٦ًم أو همػممه٤م، وٓ  أومٕم٤مًٓ  وقمٛمروٍ  سمزيدٍ و، يمام ومٕمؾ سمٜم٤م وسمٙمؿ آؾمتقاءَ 

اهلل واًم٘مدر اعمٕمٚمقم اعمتٞمّ٘مـ ًمٜم٤م سم٤مًميورة أّن  ،ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦َم ذًمؽ اًمٗمٕمؾ اًمذي هق آؾمتقاء

ام هق ؿم٠من ، يم، وٓ طمريم٦مَ اشمّم٤مَل ، وٓ أومٕم٤مًمف ٓ ُمالسم٦ًَم ًمف سم٤معمخٚمقق، وٓ ُم٤ًمَس ذم 

 ﴿: ف شمٕم٤مممًمٞمؾ قمغم يمقن آؾمتقاء ومٕمالً ىمقًمُ واًمدّ  ،اًمّمٕمقد واًم٘مٕمقد وهمػممه٤م   

     ﴾ =ذم احلدوُث  جيقزو، ومُٕمٚمؿ أّن آؾمتقاء طم٤مدٌث ل يٙمـ ىمٌؾ، >٤: احلديد 

ه٦ٌم قمـ احلدوث، ومث٧ٌم أّن آؾم إومٕم٤مل، وصٗم٤مُت  تقاء ًمٞمس صٗم٦ًم ذاشمٞم٦ًم هلل اًمذات ُمٜمزَّ

 .شمٕم٤ممم، سمؾ ومٕمٌؾ ُمـ أومٕم٤مًمف، ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمّتَف

                                                

 .115-109صـ: اٟمٔمر (1)

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (2)

﴿: وضمؾ       ﴾ =٢/152خ، إًم>... 5: ـمف. 
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قمـ أيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٓمؼمي وهمػمه ُمـ إئٛم٦م  ٟم٘مؾ :93 الرضب

ـٌ ؾمٌح٤مٟمف قم٤مٍل قمغم قمرؿمف، ٓ ىم٤مقمٌد، وٓ ىم٤مئٌؿ، وٓ مم٤مٌس، وٓ  اًم٘مديؿ": اعمتٙمّٚمٛملم ُم٤ٌمي

سمٛمٕمٜمی آقمتزال أو اًمت٤ٌمقُمد٪ ّٕن اعمامؾم٦م ٤ٌمَيٜم٦م اًمذات اًمتل هل يريد سمف ُم ،قمـ اًمٕمرش

 -قمّز وضمؾ-ُمـ أوص٤مف إضم٤ًمم، واهلل  واًم٘مٕمقدُ  ه٤م، واًم٘مٞم٤ممُ واعم٤ٌمَيٜم٦م اًمتل هل ود  

يٙمـ ًمف يمٗمقًا أطمٌد، ومال جيقز قمٚمٞمف ُم٤م جيقز قمغم ول يقًَمد، ول أطمٌد، صٛمٌد، ل يٚمد، 

 .(1)"إضم٤ًمم شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ومقق اًمٕمرش، وٓ  ٤مً ، وهق ًمٞمس ضم٤مًمًُمٙم٤منٍ  قّ زًم٦ًم، ٓ قمٚمُمٜم ص٤مطم٥م قمٚمقٍ  هق :يأ

ف يم٤مٕضم٤ًمم سم٠من يٙمقن قمغم ـمرٍف ُمٜمف، أو يٙمقن ذم ُمٙم٤مٍن ُمٜمرىم٤ًم ًمف، وٓ ُمٗم٤م ٤مً ٓ مم٤مؾمو، ىم٤مئامً 

ألضم٤ًمم، واهلل أطمٌد، صٛمٌد، ًم صٗم٤مٌت  واًم٘مٕمقدَ  واًم٘مٞم٤ممَ  َق اًمتٗم٤مرُ و امَس ُمٜمف٪ وم٢مّن اًمتّ  قمغم سُمٕمدٍ 

 .طمد، ومام جيقز قمغم إضم٤ًمم ٓ جيقز قمغم اهلل شمٕم٤مممل يٚمد، ول يقًَمد، ول يٙمـ ًمف يمٗمقًا أ

قمـ سمٕمض أئٛم٦م  كوٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم إؾمت٤مد أيب سمٙمر سمـ ومقرك أّٟمف طمٙم :٤٠الرضب 

ذم ُمٙم٤مٍن  واًمٙمقنِ  واًمتحٞمّزِ  اؾمتقی سمٛمٕمٜمی قمال، وٓ يريد سمذًمؽ قمٚمقاً سم٤معم٤ًموم٦مِ ": أهؾ اًمًٜم٦ّم

، >١٦: اعمٚمؽ= ﴾   ﴿: ُمتٛمّٙمٜم٤مً ومٞمف، وًمٙمـ يريد ُمٕمٜمی ىمقل اهلل قمّز وضمؾ

 .(2)"أو حیٞمط سمف ىمٓمرٌ  ـ ومقىمٝم٤م قمغم ُمٕمٜمی ٟمٗمل احلد قمٜمف، وأٟمّف ًمٞمس مم٤م حیقيف ـمٌٌؼ ُمَ : أي

وهق قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م ُمـ صٗم٤مت اًمذات، : ىمٚم٧م": وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل

 ﴿: سم٤معمًتقى قمٚمٞمف، ٓ سم٤مٓؾمتقاء، وهق يم٘مقًمف قمّز وضمؾ شمٕمّٚم٘م٧ْم  "صمؿّ "ويمٚمٛم٦م   

                                                

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (1)

 .153، ٢/152اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،  (2)
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       ﴾ =يٕمٜمل صمّؿ يٙمقن قمٛمٚمٝمؿ ومٞمِمٝمده، وىمد أؿم٤مر >٤٦: يقٟمس ،

إّٟمف : وىم٤مل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م: وم٘م٤مل أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إمم هذه اًمٓمري٘م٦م طمٙم٤مي٦مً 

ٞم٤مء ىمد ، يمام أّن اًمٕمٚمؿ سم٠مّن إؿم"ل يزل ُمًتقي٤مً قمغم قمرؿمف": صٗم٦م ذاٍت، وٓ ي٘م٤مل

 .(1)"ىمد طمدصم٧ْم وعم٤م طمدصم٧ْم سمٕمد ل يزل قم٤معم٤ًم سم٠منّ : ٗم٤مت اًمذات، وٓ ي٘م٤ملطمدصم٧ْم ُمـ ص

: وضمقايب هق إّول": ىُمّدس ّهه (2)صمّؿ  ٟم٘مؾ قمـ إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦ّم :٤١الرضب 

ـٌ قمغم اهلل ُمًتقٍ وهق أّن  ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمٜمی أهّن٤م ٓ حتّٚمف، وٓ   قمرؿمف، وأّٟمف ومقق إؿمٞم٤مء سم٤مئ

ٝم٤م، وٓ ُيِمٌِٝمٝم ًّ ٤م، وًمٞم٧ًم اًمٌٞمٜمقٟم٦م سم٤مًمٕمزًم٦م، شمٕم٤ممم اهلل رسم ٜم٤م قمـ احلٚمقل حیّٚمٝم٤م، وٓ يٛم

 .(3)"واعمامؾم٦م قمٚمقاً يمٌػماً 

 .ٚمقَس واًمّمٕمقَد وآؾمت٘مرارَ ٦م يمٞمػ يًت٠مصٚمقن اجلأئٛم٦م أهؾ اًمًٜمّ : اٟمٔمر

إّن : وىمد ىم٤مل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م": صمّؿ ٟم٘مؾ قمـ إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦ّم :24الرضب 

 .(4)"ٗمل آقمقضم٤مج قمٜمفٜمسم ٕم٤ممماهلل شم آؾمتقاء صٗم٦مُ 

ٓ : قمغم هذا اًمت٘مرير يٙمقن آؾمتقاُء ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦ّم يم٤مًمٖمٜمل، أي :أقول

فمروم٤ًم ُمًت٘مّراً،  "قمغم"ٓ اقمقضم٤مَج ومٞمف، وشمٙمقن : ، أي"اعمًتقي"، يمذًمؽ حیت٤مج إمم أطمدٍ 

                                                

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (1)

 .أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري: أي (2)

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (3)

﴿: وضمؾ       ﴾ =٢/153إًمخ، >... 5 :ـمف. 

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)
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 ﴿: ًمٚمؽماظمل ذم اًمذيمر، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم "صمؿّ "ًمًٚمٓم٤من وٚمؽ واقمٚمق اعمُ  وهق يٗمٞمد ٟمٗمَس 

    ﴾ =وىمقًمف شمٕم٤ممم>١٧: اًمٌٚمد ، :﴿           

 ﴾ =واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ>٥٩: آل قمٛمران ،. 

صمّؿ ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم إؾمت٤مذ أيب ُمٜمّمقر اسمـ أيب أيقب أّٟمف يمت٥م  :29الرضب 

، (1)واًمٖمٚم٦ٌمُ  اًم٘مٝمرُ ري أصح٤مسمٜم٤م ذهٌقا إمم أّن آؾمتقاء هق أّن يمثػماً ُمـ ُمت٠مظّم ": إزّم 

                                                

يـ ُمـ اعمٗمنِّ  يمثػمٌ  ، وًمذًمؽ ومّن ذًمؽ آؾمتٞمالءُ  وجيٛمع يمؾَّ  ،ويالزُمف اًمٕمٚمق واعمٚمؽ :أقول( 1)

سمام زقمؿ اسمـ إقمرايب أّٟمف ٓ  ٝمؿ وٓ قمؼمةَ سمٛمٕمٜمك اؾمتقمم، وىمد ُمّرت ٟمّمقُص  "اؾمتقی": فىمقًمَ 

 :فقمٜمف وٟمّّم  "ًم٤ًمن اًمٕمرب"وٟم٘مٚمف ذم  ،اًمٌمءذم  طمتّی يٙمقن ًمٚمرضمؾ ومٛمْم٤مد   "اؾمتقمّم " :ي٘م٤مل

 ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اهلل قمزّ : وم٘م٤مل يمٜم٧م قمٜمد اسمـ إقمرايب وم٠مشم٤مه رضمٌؾ : ىم٤مل داود سمـ قمكم إصٌٝم٤مين"

   ﴿ :وضمّؾ   ﴾=هق قمغم قمرؿمف يمام أظمؼم، : وم٘م٤مل اسمـ إقمرايب ؟>٥: ـمف

 :ٓ شم٘مقل اًمٕمرُب  ،ُم٤م يدريؽ؟: ، وم٘م٤مل اسمـ إقمرايب"ممقاؾمتَ " :ٕمٜم٤مهإّٟمام ُم !ي٤مأسم٤م قمٌد اهلل: وم٘م٤مل

 :ىمقل اًمٜم٤مسمٖم٦م وم٠مهّيام همٚم٥م وم٘مد اؾمتقمم، أُم٤م ؾمٛمٕم٧َم  ،ی يٙمقن ًمف ُمْم٤مدّ قمغم اًمٌمء طمتّ  "اؾمتقمم"

 إّٓ عمثٚمؽ، أوُمـ أٟم٧م ؾم٤مسم٘مف
 

 ؾمٌؼ اجلقاد، إذا اؾمتقمم قمغم إُمد 
 

 >.14/414ومّمؾ اًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م،  ، طمرف اًمقاو واًمٞم٤مء ُمـ اعمٕمتؾ،"ًم٤ًمن اًمٕمرب"=

 :ويرّده ىمقل اًمِم٤مقمر

 ىمد اؾمتقی سمنٌم قمغم اًمٕمراق
 

 ُمـ همػم ؾمٞمٍػ ودٍم ُمٝمراق 
 

وم٢مّن اًمِم٤مقمر ٟمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اؾمتقی طمٞم٨م ل يٙمـ ُمْم٤مّدًا ًمٌنم، واًمِم٤مقمر ُمـ أهؾ اًمّٚم٤ًمن، 

د اًمٖم ٚم٦ٌم، وهق اًمالئؼ وسيح ُمٗم٤مد اًمٌٞم٧م أّن آؾمتقاء يمام جيلء سمٛمٕمٜمك اعمٖم٤مًم٦ٌم، يمذًمؽ يٓمٚمؼ قمغم جمرَّ

وم٤مٓؾمتٞمالء وآؾمتٕمالء واًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم يمؾ  ُمت٘م٤مرٌب، . ويالزُمف آؾمتٕمالءُ  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-سمف 
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ف، وأهّن٤م ل قمـ ىمٝمره ممٚمقيم٤مشمِ  ووم٤مئدشمف اإلظم٤ٌمرُ  ،هوىمٝمر محـ همٚم٥م اًمٕمرَش أّن اًمرّ : وُمٕمٜم٤مه

، كسم٤مًمذيمر ّٕٟمف أقمٔمؿ اعمٛمٚمقيم٤مت، ومٜمٌّف سم٤مٕقمغم قمغم إدٟم شم٘مٝمره٪ وإّٟمام ظمّص اًمٕمرَش 

قمغم  اؾمتقی ومالنٌ : ٖم٦م يمام ي٘م٤ملسمٛمٕمٜمی اًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم ؿم٤مئٌع ذم اًمٚمّ  وآؾمتقاءُ : ىم٤مل

 ع: ٤مقمر ذم سمنم سمـ ُمروان ٝم٤م، وىم٤مل اًمِّم اًمٜم٤مطمٞم٦م إذا همٚم٥م أهٚمَ 

 نٌم قمغم اًمٕمراقىمد اؾمتقی سمِ 
 

 ُمـ همػم ؾمٞمٍػ ودٍم ُمٝمراق 
 

 .(1)"سم٦مف ُمـ همػم حم٤مرَ يريد أّٟمف همٚم٥م أهٚمَ 

اؾمتٜم٤مدًا  اًمتل ىمّدُمتٛمقه٤م ٟمٗمًٝم٤م أرأيتؿ هذه اًمٙمت٥م !أهّي٤م اًمقه٤مسمٞم٦م اًمْمالل

 ...!.ٞم٤مء ُمٜمٙمؿ٠ميـ احلوم...! أُمريمؿ، يمٞمػ ظمٚمّمتٙمؿ إمم قم٤مىم٦ٌم ٕٟمٗمًٙمؿ

 الصػعة الثاكقة

، "ّن اإلطم٤مـم٦م اإلهلٞم٦ّم ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ وم٘مطإ": سم٘مقًمف ٚمٕم٘مؾًمهذی اجل٤مهُؾ اًمٗم٤مىمُد و

، وظم٤مًَمػ اًمٙمت٥م -ضمّؾ ضمالًمف-اهلل قمّز وضمؾ، وقمٛمل قمـ صٗم٦م اًمٌٍم هلل  وأٟمٙمر سمف ىمدرةَ 

 :تًتٛمع وضمقه ذًمؽ، ومٚمزء ًمألدباعمًتٜمدة قمٜمد ٟمٗمًف، وٟم٤مىَمض وظم٤مًَمػ حتريَره اعم

  ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :22الرضب                

  ﴾=٥٤: ومّمٚم٧م.< 

                                                

وًمٙمـ إًم٤ٌمين ي٠مسمك إّٓ آؾمتٕمالء اعمحًقس اًمذي هق ُمـ ؿم٠من إضم٤ًمم، ُمـ أضمؾ ذًمؽ اٟمٓمٚمؼ 

 .٦مٌ  شم٘مقم سمف طمجّ وٓ ،واطمت٩ّم سم٘مقل اسمـ إقمرايب ،يٜمٗمل أن يٙمقن آؾمتقاء سمٛمٕمٜمی آؾمتٞمالء

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (1)

  ﴿: وضمؾ   ﴾ =٢/153إًمخ، >... 5: ـمف. 
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٤مء=﴾     ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :24الرضب   >.١٢٦: اًمًٜم

﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :24الرضب         ﴾=٢١: اًمؼموج.< 

آي٦م اإلطم٤مـم٦م أُّم٤م ه٤م سمٙمقن اهلل شمٕم٤ممم حمٞمٓم٤مً، وأوم٤مد ذم أي٤مت اًمثالث اعم٤مّر ذيمرُ 

 ﴿: دةومٝمل ُمٜمٗمرقمٚماًم           ﴾ =12: اًمٓمالق<. 

 !ؿذم ؿمؽ  ُمـ ًم٘م٤مء راّه هّنؿ إ ٓأ": (1)"شمرمج٦م اًم٘مرآن اًمرومٞمٕمٞم٦ّم"ذم  :24ب الرض

 حمٞمط
ٍ
 .(2)"!أٓ إّٟمف سمٙمّؾ رء

 ": صمّؿ ومٞمف :24الرضب 
ٍ
 .(3)"اهلل حمٞمٌط سمٙمّؾ رء

 .(4)"ـ وراءهؿُم حیٞمط اهؿاهلل ": وومٞمف أيْم٤مً  :23الرضب 

 ٓ، أ!هّنؿ ذم ري٥ٍم ُمـ ًم٘م٤مء راّهؿإ ٓأ": "ح اًم٘مرآنُمقّو "وذم  :45الرضب 

 سمٞمط حیّٟمف إ
ٍ
 .(5)"!ٙمّؾ رء

 .(6)"قهلؿؿ ُمـ طماه طٞمحیواهلل ": ٦موومٞمف حت٧م أي٦م اًمث٤مًمث :41الرضب 

                                                

ًمديـ ًمٚمِمٞمخ رومٞمع ا: شمرمج٦م حت٤ميمٞمف: سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦م، اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م أي "مج٦م اًم٘مرآنشمر": أي (1)

 (.١/723، "ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم"، و66، صـ "شمذيمرة قمٚمامء هٜمد")        .(ه1233ت )اًمدهٚمقي 

 .580، صـ54: ، طمؿ اًمًجدة، أي٦م"مج٦م اًم٘مرآنشمر" (2)

 .116، صـ126: ، اًمٜم٤ًمء، أي٦م"مج٦م اًم٘مرآنشمر" (3)

 .718، صـ20: ، اًمؼموج، أي٦م"مج٦م اًم٘مرآنشمر" (4)

 .626، صـ54: أي٦م ، طمؿ اًمًجدة،"اًم٘مرآن ُمقّوح" (5)

 .773، صـ20: ، اًمؼموج، أي٦م"اًم٘مرآن ُمقّوح" (6)
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 .ٟمٗمًف -قمّز وضمؾ-اإلطم٤مـم٦َم إمم اهلل  ٤م هذهأو٤موم اؾمتٜمدَت اهامان ٚمذٝمذان اعمؽممج٤من اًموم

 

 ذم ": ويمذًمؽ ومٞمف حت٧م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :44الرضب 
ٍ
أظمذ . (1)"اهلل ىمدرةيمّؾ رء

 .سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مدرة اإلطم٤مـم٦مَ 

 .(2)"اًمٙمّؾ حت٧م قمٚمٛمف وىمدرشمف": حت٧م أي٦م إُومم "نضم٤مُمع اًمٌٞم٤م"وذم  :49الرضب 

 .(3)"سمٕمٚمٛمف وىمدرشمف": وحت٧م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :42الرضب 

سم٠مطمقاهلؿ وىم٤مدٌر قمٚمٞمٝمؿ،  قم٤ملٌ ": حت٧م أي٦م اًمث٤مًمث٦م "اعمدارك"وذم  :44الرضب 

 .(4)"وهؿ ٓ يٕمجزوٟمف

ؾمامء واًمّمٗم٤مت"ذم  :44الرضب   .(5)"ؿ واًم٘مدرةاعمحٞمط راضمٌع إمم يمامل اًمٕمٚم": "يمت٤مب ٕا

 ."أّن اإلطم٤مـم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ وم٘مط": ؽيمٞمػ أسمٓمٚمقا زقمٛمَ  اٟمٔمر ،ٝم١مٓء اًمذيـ شمًتٜمد إًمٞمٝمؿوم

﴿: وسمٍم اهلل شمٕم٤ممم حمٞمٌط أيْم٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم :44الرضب         ﴾

 >.١٩: اعمٚمؽ=

                                                

 .126، صـ126: ، اًمٜم٤ًمء، أي٦م"اًم٘مرآن ُمقّوح" (1)

 .٢/252، 54: عمحٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، طمؿ اًمًجدة، أي٦م: "ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (2)

 .١/146، 126: ، اًمٜم٤ًمء، أي٦م"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من" (3)

 .٢/793، 20: ي٦م، اًمؼموج، حت٧م أ"اعمدارك" (4)

 .١/81، مج٤مع أسمقاب ذيمر إؾمامء اًمتل شمتٌع ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم ضمده، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (5)
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 .(1)٤مٕؿمٞم٤مءسم ف أيْم٤مً حمٞمطٌ وؾمٛمٕمُ  :44الرضب 

 ﴿: حمٞمٓم٦ٌم أيْم٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم -قمّز وضمؾ-ف وىمدرشمُ  :43الرضب      

    ﴾=٢١: اًمٌ٘مرة.< 

﴿: أيْم٤ًم حمٞمٓم٦ٌم، ىم٤مل شمٕم٤ممم -ضمّؾ ضمالًمف-تف وظم٤مًم٘مٞمّ  :45الرضب     

      ﴾=١١٢: إٟمٕم٤مم.< 

﴿: ويمذًمؽ ُم٤مًمٙمٞمّتف شمٕم٤ممم حمٞمٓم٦ٌم، ىم٤مل شمٕم٤ممم :41الرضب    

   ﴾=٨٨: ١مُمٜمقناعم<. 

ا اًمقه٤ميب اًمٕمديؿ اًمٕم٘مؾ أٟمٙمر إطم٤مـم٦َم مجٞمع هذه اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م، إذ زقمؿ هذو

ٚمؿ وم٘مط، ًمق يم٤من ًمف قمٞمٜم٤من ومٚمٞمٌٍم أّٟمف يمؿ ُمـ آي٦ٍم ُمـ طمٞم٨م اًمٕمِ  -وضمّؾ  قمزّ -تَف إطم٤مـم

 .ضمٝم٤مًمتف اعمتقهّمٚم٦مِم٤موٍة ُمـ همذم  رّده٤م

٘مّدُملم، وم٘مد آُمٜم٤ّم أّن قمٚمؿ اعمقمم شمٕم٤ممم وسم٤مجلٛمٚم٦م إذا أظمذٟم٤م ُمذه٥َم إئٛم٦م اعمت

 ﴿ :، وُمٕمٚمقٌم ًمٜم٤م ُمٕمٜمك إطم٤مـم٦م اًمٕمٚمؿ أّٟمف"قرة اًمٓمالقؾم"حمٞمٌط، يمام ىم٤مل ذم    

                 ﴾ =٣: ؾم٠ٌم.< 

ؾمقرة "، و"ؾمقرة ومّّمٚم٧م"، و"٤ًمءؾمقرة اًمٜمِّ "حمٞمٌط يمام ىم٤مل ذم  شمٕم٤ممم قمماعمو

  ﴿: طم٤مـمتف ومقق قم٘مقًمٜم٤مإ، و"اًمؼموج      ﴾=٧: آل قمٛمران.< 

                                                

 ."قحؾمٌح٤من اًمًٌّ "ذم ُمٜمٝمٞم٤مت  اعم١مًّمػيمام طمّ٘م٘مف  (1)
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ريـ، ومٙمام أّن اهلل شمٕم٤ممم حمٞمٌط ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ، يمذًمؽ ا ؾمٚمٙمٜم٤م ُمًٚمؽ اعمت٠مظّم وإذ

 ومحٍُم  ،واخلَٚمؼ وهمػم ذًمؽ ٚمؽ،واعمِ هق حمٞمٌط ُمـ طمٞم٨م اًم٘مدرة، واًمًٛمع، واًمٌٍم، 

 .وم٘مط إٟمٙم٤مٌر جلٛمٞمع هذه اًمّمٗم٤مت وأي٤متاإلطم٤مـم٦م ذم اًمٕمٚمؿ 

أّٟمف ٓ ُيًَٙم٧م ذم اًمّمٗم٤مت اًمقاردة  واًمًٗمٞمف ؾمٞمٕمؽمف سمٕمد أؾمٓمرٍ  :44الرضب 

ً  ذم يمالم اًمِّم  ، وهذا شمٜم٤مىمٌض ...!ٙمقت قمـ إطم٤مـم٦م ذاشمف شمٕم٤ممم٤مرع، ومٝمٜم٤م يمٞمػ ي٘مقل سم٤مًم

 .، ومٙم٠مّٟمف ٓ ذايمرَة ًمٚمقه٤ميب...!قمجٞم٥م

 الصػعة الثالثة

ؿة ُكحالً  تعود هبا ضاللةُ  الؼقامةَ صل الصػعة صػعٌة تؼقم أ  ادجسِّ

أّن عمٕمٌقده ُمٙم٤مٟم٤ًم، وهق يًٙمـ ": هذي٤مٟم٤مً سحی٤مً  اًمدي٤مٟم٦مِ  اًمٗم٤مؾمدُ  هذی اًمْم٤مُل 

 .يمٌػماً  شمٕم٤ممم اهلل قماّم ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمّقاً  ،"اًمٕمرَش 

ّد اجلاًمذي هق  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-٤مه قمٌد اًمٕمزيز ىمقل اًمِم (1)ىمد ُمرّ  :49الرضب 

ٛم٦م إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقيقمغم إلُم٤مم إ ًِّ ذم اًمٓمري٘م٦م،  -قمٚمٞمف ُم٤م قمٚمٞمف-اًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدي٦م اعمج

٤ممم ذم قم٘مٞمدة أهؾ شمٕم هللُيٗمت٘مر إًمٞمف اَن أّٟمف ٓ ُمٙم٤م"ي٘مقل: -قمّٛمف :أي-ه ه وأسمقذُ وأؾمت٤م

 .، ومٙمٗم٧م ومتقاه جلٕمٚمف ُمٌتدقم٤مً (2)"اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م

                                                

 .123، 122صـ: اٟمٔمر( 1)

 .141، اًم٤ٌمب اخل٤مُمس ذم سمٞم٤من اإلهلٞم٤مت، صـ"٦م اإلصمٜم٤م قمنمي٦محتٗم" (2)
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 "دي٦ماهلٜم"و "اًمٌحر اًمرائؼ" قم٤ٌمراُت  (1)وىمد ُمّرت :44إىل  42 الرضب

 ................أّٟمف يٙمٗمر سم٢مصم٤ٌمت اعمٙم٤من هلل": (3)"ومت٤موی اخلالص٦م"و (2)"ىم٤ميض ظم٤من"و

 .(4)"شمٕم٤ممم

ٕم٤مىمٌُف ٟم أّوًٓ  :يم٤مٟم٧م هذه اخلٛمس سم٤مٕقمغم، وه٤مك ُمـ ـمراز إصؾ، أي

ٛم٦م سمًٝم٤مٍم ُمـ دٓئؾ ىم٤مـمٕم٦مٍ  ٓمٕمـ يمٌدَ ٟم صمؿّ  ًمٜمٗمًف، تل اؾمتٜمد اه٤مسم٤مًمٙمت٥م اًم ًِّ  قم٘مٚمٞم٦ّمٍ  اعمج

 .واًمقصقل إمم ذری اًمتح٘مٞمؼ رع إمم اًمٙمٌد، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼُمـ اًمدّ  ذةٍ ٟم٤موم وٟم٘مٚمٞم٦ّمٍ 

إّٟمف شمٕم٤ممم يم٤من ىمٌؾ ": حت٧م ؾمقرة إقمراف "اعمدارك"ومٗمل  :44الرضب 

 .(5)"وٓ ُمٙم٤من، وهق أن يمام يم٤من٪ ّٕن اًمتٖمػّم ُمـ صٗم٤مت إيمقاناًمٕمرش 

هلل، سم٠مّن اًمٕمرش ًمٞمس ُمٙم٤مٟم٤ًم ": يمذًمؽ ّسح ذم شمٗمًػم ؾمقرة ـمف :43الرضب 

ٌه قمـ اعمٙم٤من  .(6)وىمد ُمّرت اًمٕم٤ٌمرة ومٞمام ؾمٌؼ. "وم٢مّٟمف شمٕم٤ممم ُمٜمزَّ

                                                

 .124، 123صـ: اٟمٔمر( 1)

 .470، يمت٤مب اًمًػم، سم٤مب ُم٤م يٙمقن يمٗمرا ُمـ اعمًٚمؿ وُم٤م ٓ يٙمقن، اجلزء اًمراسمع، صـ"٤موى اخل٤مٟمٞم٦ماًمٗمت"( 2)

يمت٤مب أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم أًمٗم٤مظ اًمٙمٗمر ُم٤م يٙمقن يمٗمرًا وُم٤م ٓ ، "ظمالص٦م اًمٗمت٤موى" (3)

 .384يٙمقن، اجلٜمس اًمث٤مين، اجلزء اًمراسمع، صـ

، "اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م"و. ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٤٥/202مب اًمًػم، سم٤مب أطمٙم٤مم اعمرشمديـ، يمت، "اًمٌحر اًمرائؼ" (4)

 .٢/259يمت٤مب اًمًػم، اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع ذم أطمٙم٤مم اعمرشمديـ، 

 .١/416، 54: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"كاعمدار" (5)

 .117صـ: اٟمٔمر( 6)
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٘مّدس اًمدّي٤من وم٘مد ي ،اؾمتقمّم : أي": ىم٤مل ذم شمٗمًػم ؾمقرة يقٟمسو :45الرضب 

 .(1)"واعمٕمٌقد قمـ احلدود ،قمـ اعمٙم٤من

سمٛمثؾ هذه إىمقال  لم اًمتٗمّقهِ طم لتل ٓ شمًتحٞمِ وأًمػ شُمٍػ قمغم اًمٕملم اًم شُمّػ 

 ...!.٤مدؾمتِمٝمر أؾمامء هذه اًمٙمت٥م اعم٤ٌمريم٦م ذم ُمٕمرض آاخلٌٞمث٦م، وطملم ذيم

 

اهلل  قمـ أيب قمٌد "يمت٤مب إؾمامء اًمّمٗم٤مت"ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم  :41الرضب 

اعمرشمٗمع قمـ أن جيقز قمٚمٞمف ُم٤م جيقز قمغم  "ُمٕمٜم٤مه": "اعمتٕم٤مزم"٤ٌمرك اعم اهلل اؾمؿ حت٧م (2)احلٚمٞمٛمل

، واخت٤مِذ اًمنير ًمٚمجٚمقس قمٚمٞمف، واِج، وإوِٓد، واجلقارِح، وإزا ـُم ،حدصملماعم
ِ
ٕقمْم٤مء

وٟمحق  وآطمتج٤مِب سم٤مًمًتقر قمـ أن شمٜمٗمذ إسمّم٤مر إًمٞمف، وآٟمت٘م٤مِل ُمـ ُمٙم٤مٍن إمم ُمٙم٤منٍ 

ذًمؽ٪ وم٢مّن إصم٤ٌمت سمٕمض هذه إؿمٞم٤مء يقضِم٥م اًمٜمٝم٤مي٦م، وسمٕمْمٝم٤م يقضِم٥م احل٤مضم٦م، وسمٕمْمٝم٤م 

 .(3)"قمٚمٞمف ز٤مئضموٓ  ٘مديؿُمـ ذًمؽ همػم ٓئٍؼ سم٤مًم ءٌ ؾمتح٤مًم٦م، وريقضِم٥م اًمتٖمػّم وآ

أًمػ شمٍػ قمغم ىمّٚم٦م و شمّػ  ،...!"يمت٤مب إؾمامء اًمّمٗم٤مت"ًمٕمٚمؽ ل شمٜمدم سمذيمرك 

ٛم٦م ًِّ  ...!.طمٞم٤مء اًمقه٤مسمٞم٦م اعمج

                                                

 .١/528، 3: يقٟمس، حت٧م أي٦م، "كاعمدار"( 1)

وم٘مٞمف (: ه403ت)رضم٤مين، أسمق قمٌد اهلل ٚمٞمؿ اًمٌخ٤مري اجلُ احلًلم سمـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ طم هق (2)

ًمف . رضم٤من وووم٤مشمف ذم سمخ٤مرىُمقًمده سمجُ . ذم ُم٤م وراء اًمٜمٝمر لمصمحدّ يم٤من رئٞمس اعم ،ؿم٤مومٕمل، ىم٤مض

 (.٢/235، "إقمالم")           .يامن صمالصم٦م أضمزاءذم ؿمٕم٥م اإل "اعمٜمٝم٤مج"

ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم ضمده،  مج٤مع أسمقاب ذيمر إؾمامء اًمتل شمتٌع، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (3)

١/71 ،72. 
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قمـ اإلُم٤مم ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ّميب  "سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمرش"ذم  ٟم٘مؾو :44الرضب 

هق أّٟمف  ،إّن اهلل شمٕم٤ممم اؾمتقی قمغم اًمٕمرش :ًمٞمس ُمٕمٜمی ىمقل اعمًٚمٛملم": قمٚمٞمف اًمرمح٦م

ـٌ ُمـ مجٞمع ظمٚم٘مف، وإّٟمام  مم٤مٌس  ـٌ ومٞمف، أو ُمتحٞمٌّز ذم ضمٝم٦ٍم ُمـ ضمٝم٤مشمف، ًمٙمٜمّف سم٤مئ ًمف، أو ُمتٛمٙم

، وم٘مٚمٜم٤م سمف وٟمَٗمٞمٜم٤م قمٜمف اًمتٙمٞمّػ٪ إذ ًمٞمس يمٛمثٚمف رٌء، وهق هق ظمؼٌم ضم٤مء سمف اًمتقىمٞمُػ 

 .(1)"ٌّمػماًماًمًٛمٞمع 

أّٟمف ًمٞمس اعمراد سمٕمٚمقه شمٕم٤ممم يمقٟمف ذم ُمٙم٤مٍن ُمرشمٗمٍع٪ وم٢مّن ": وُمّر قمٜمف :49الرضب 

 .(2)"سمف حیٞمطعمٙم٤من ٓ ا

أّٟمف ُم٤م جيقز قمغم إضم٤ًمم ٓ جيقز ": ويمذا ُمّرت اًم٘م٤مقمدة اًمٙمّٚمٞم٦م :42الرضب 

 .(3)"قمٚمٞمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-قمـ ؾمٞمّدٟم٤م أيب هريرة  احلدي٨َم  (4)ومٞمفوٟم٘مؾ  :44الرضب 

اموات، صم -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-أّن اًمٜمٌّل  ًّ ّؿ ومقىمٝم٤م سمٕمد ُم٤م ذيمر ـمٌ٘م٤مت اًم

ًمق أّٟمٙمؿ دًَمٞمتؿ أطمَديمؿ ! سمٞمده واًمذي ٟمٗمس حمٛمدٍ : ))ىم٤مل اًمٕمرش، صمّؿ ـمٌ٘م٤مت إرض

                                                

٤مت صٗم٦م اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمرش واًمٙمرد، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت"( 1)  .٢/139، مج٤مع أسمقاب إصٌم

 .135صـ: اٟمٔمر( 2)

 .135، 134صـ: اٟمٔمر( 3)

 .٢/144، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (4)
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صغّم اهلل -، صمّؿ ىمرأ رؾمقل اهلل (( إرض اًم٤ًمسمٕم٦م هلٌط قمغم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممسمحٌٍؾ إمم

 ﴿ -شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ            ﴾ =(1)((>3: احلديد. 

                                                

، 3298:ة احلديد، رؾمقر> سم٤مب وُمـ=، أسمقاب اًمتٗمًػم، "ضم٤مُمٕمف"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ( 1)

سمٞمٜمام : صمٜم٤م احلًـ قمـ أيب هريرة ىم٤ملُمـ ـمريؼ ؿمٞم٤ٌمن سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ ىمت٤مدة طمدّ  ،749صـ

هؾ شمدرون ُم٤م : ))ملسو هيلع هللا ىلصٌل اهلل ضم٤مًمس وأصح٤مسمف، إذ أشمك قمٚمٞمٝمؿ ؾمح٤مب وم٘م٤مل ٟمملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌل اهلل 

رك هذا اًمٕمٜم٤من، هذه رواي٤م إرض يًقىمف اهلل شم٤ٌم: ))ىم٤مل ،اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: وم٘م٤مًمقا ،((هذا؟

اهلل : ، ىم٤مًمقا((هؾ شمدرون ُم٤م ومقىمٙمؿ؟: ))، صمّؿ ىم٤مل((وشمٕم٤ممم إمم ىمقم ٓ يِمٙمروٟمف وٓ يدقمقٟمف

هؾ شمدرون : ))، صمّؿ ىم٤مل((وم٢مهّن٤م اًمرىمٞمع ؾم٘مػ حمٗمقظ وُمقج ُمٙمٗمقف: ))ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل

 ;   ((سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝم٤م ُمًػمة مخًٛمئ٦م ؾمٜم٦م: ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا((يمؿ سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝم٤م؟

وم٢مّن ومقق ذًمؽ : ))ىم٤مل ،اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: ، ىم٤مًمقا((هؾ شمدرون ُم٤م ومقق ذًمؽ؟: ))صمّؿ ىم٤مل  ;

ُم٤م سملم يمّؾ ؾمامءيـ ُم٤م سملم ))، طمتّك قمّد ؾمٌع ؾمٛمقات ((ؾمامءيـ وُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمًػمة مخًٛمئ٦م قم٤مم

: ىم٤مل ،اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: ، ىم٤مًمقا((هؾ شمدرون ُم٤م ومقق ذًمؽ؟: ))، صمّؿ ىم٤مل((اًمًامء وإرض

هؾ شمدرون ُم٤م : ))، صمّؿ ىم٤مل((ق ذًمؽ اًمٕمرش وسمٞمٜمف وسملم اًمًامء سمٕمد ُم٤م سملم اًمًامءيـوم٢مّن ومق))

هؾ شمدرون ُم٤م : ))، صمّؿ ىم٤مل((وم٢مهّن٤م إرض: ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا((اًمذي حتتٙمؿ؟

وم٢مّن حتتٝم٤م إرض إظمرى سمٞمٜمٝمام : ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا((اًمذي حت٧م ذًمؽ؟

، صمّؿ ((سملم يمّؾ أرولم ُمًػمة مخًٛمئ٦م ؾمٜم٦م))، طمتّك قمّد ؾمٌع أرولم ((ٜم٦مُمًػمة مخًٛمئ٦م ؾم

إمم إرض اًمًٗمغم هلٌط قمغم  سمحٌؾٍ > رضمالً =واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًمق أّٟمٙمؿ دًمٞمتؿ : ))ىم٤مل

﴿: ، صمّؿ ىمرأ((اهلل                   ﴾ =3: داحلدي<. 
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ذم آظمر هذا احلدي٨م إؿم٤مرٌة  ىاًمذي رو": وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل سمٕمد ذيمره احلدي٨َم 

إمم ٟمٗمل اعمٙم٤من قمـ اهلل شمٕم٤ممم، وأّن اًمٕمٌد أيٜمام يم٤من ومٝمق ذم اًم٘مرب واًمٌُٕمد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ؾمقاٌء، 

 .(1)"ومال يّمّح إدرايُمف سم٤مًمٙمقن ذم ُمٙم٤من "اًم٤ٌمـمـ"دًم٦م، ومٞمّمّح إدرايُمف سم٤مٕ "اًمٔم٤مهر"وأّٟمف 

 كػقس لؾحايث رشح

ًمٙم٤من اًمقاصؾ إمم إرض اًم٤ًمسمٕم٦م  ،ًمق يم٤من اًمٕمرش ُمٙم٤مٟم٤مً ًمف شمٕم٤ممم: أي :أقول

قمغم هم٤مي٦م اًمٌُٕمد ُمٜمف شمٕم٤ممم، ول يٙمـ وصؾ إمم اهلل، واًمٌمء اعمٙم٤مين يًتحٞمؾ يمقٟمف ذم 

ع ُمـ ذًمؽ أن شمٕمت٘مد مجٞمع إُم٤ميمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمٜم٤مزًم٦م ُمٙم٤مَٟملم خمتٚمَٗملم ذم آٍن واطمٍد، وأؿمٜمَ 

دومٕم٦ًم٪ إذ جيقز طمٞمٜمئٍذ قمغم ُم٤م يٚمزم ُمـ  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-مم اًمٗمرش ممٚمتئ٦ًم سمف ُمـ اًمٕمرش إ

أقمغم ": أن ي٘م٤مل ًمف شمٕم٤ممم ؾمتح٤مٓت٪ وّٕٟمف طمٞمٜمئٍذ يّمّح آُمـ ُمئ٤مت  هوهمػمِ  ئاًمتجزّ 

ومال ضمرم جي٥م اإليامُن ىمٓمٕم٤مً وي٘مٞمٜم٤مً أّٟمف ٓ رَء ُمـ اًمٕمرش  ،-!واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل- "وأؾمٗمؾ

. ، ٓ هق ذم اًمٕمرش، وٓ ومٞمام حت٧م اًمثری، وٓ ذم حمؾٍ -ؾقمّز وضم-واًمٗمرش ُمٙم٤مٌن ًمف 

ٚمُٙمف يتٕمّٚمؼ سمٙمّؾ ُمٙم٤مٍن، يمام ذيمر اإلُم٤مم ٟمٕمؿ، قمٚمُٛمف شمٕم٤ممم وىمدرشُمف وؾمٛمُٕمف وسمٍُمه وُمِ 

 ."ضم٤مُمٕمف"ذم  (2)اًمؽمُمذي

                                                

٤مت صٗم٦م اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمرش واًمٙمرد، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت"( 1)  .٢/144، مج٤مع أسمقاب إصٌم

هق حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمّح٤مك اًمًٚمٛمل اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمٞمًك اًميير  (2)

دي٨م ذم احل "اجل٤مُمع اًمّمحٞمح": ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مشمف. ه279اًمٌقهمل اًمِمٝمػم سم٤مًمؽمُمذي، اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

، "يمت٤مب اًمت٤مريخ"، و"ملسو هيلع هللا ىلصؿمامئؾ اًمٜمٌّل "ذم احلدي٨م، و "اًمرسم٤مقمٞم٤مت"أطمد اًمٙمت٥م اًمًت٦ّم، و

 (.٦/17، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")    .ذم احلدي٨م "يمت٤مب اًمٕمٚمؾ"و
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واؾمتدل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ذم ٟمٗمل اعمٙم٤من قمٜمف شمٕم٤ممم ": صمّؿ ىم٤مل :44الرضب 

أٟم٧م اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمؽ رٌء، وأٟم٧م : ))ؿسم٘مقل اًمٜمٌّل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمّ 

وإذا ل يٙمـ ومقىمف رٌء وٓ دوٟمف رٌء، ل يٙمـ ذم  ،((ءٌ اًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمؽ ر

 ............................................................(2)رواه ُمًٚمؿ. (1)"ُمٙم٤من

 .(1)ؾمؿ إّول وأظمر، واًمٌٞمٝم٘مل ذم آ-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-قمـ أيب هريرة  (3)وأسمق داود

                                                

 .٢/144مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٗمٕمؾ، ، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (1)

اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٜمقم، يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب ، "صحٞمحف"ذم : أي (2)

يم٤من أسمق ص٤مًمح ي٠مُمرٟم٤م إذا أراد أطمدٟم٤م  :ضمرير قمـ ؾمٝمٞمؾ ىم٤مل، ُمـ ـمريؼ 1179، صـ6889:ر

ًّ  ٝمؿ رّب اًمٚمّ )) :ي٘مقل صمؿّ  ،أن يْمٓمجع قمغم ؿم٘مف إيٛمـ ،أن يٜم٤مم  إرض ورّب  وات ورّب اماًم

 ر يمّؾ  ٜم٤م ورّب رسمّ  ،اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ
ٍ
 ،ٗمرىم٤منواًمٜمقى وُمٜمزل اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم ًمؼ احل٥ّم ٤موم ء

 ر يمّؾ  أقمقذ سمؽ ُمـ ّذ 
ٍ
وأٟم٧م  ء،ل ومٚمٞمس ىمٌٚمؽ رٝمؿ أٟم٧م إوّ اًمٚمّ  ،أٟم٧م آظمذ سمٜم٤مصٞمتف ء

 ء،وأٟم٧م اًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمؽ ر ء،وأٟم٧م اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمؽ ر ء،أظمر ومٚمٞمس سمٕمدك ر

 .ملسو هيلع هللا ىلص لٌهريرة قمـ اًمٜمّ  ذًمؽ قمـ أيب يويم٤من يرو. ((يـ وأهمٜمٜم٤م ُمـ اًمٗم٘مر٤م اًمدَّ اىمض قمٜمّ 

، ُمـ ـمريؼ 710، صـ5051:يمت٤مب إدب، سم٤مب ُم٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٜمقم، ر، "ؾمٜمٜمف"ذم : أي( 3)

 ٝمؿ رّب اًمٚمّ ))ف يم٤من ي٘مقل إذا أوى إمم ومراؿمف أٟمّ ملسو هيلع هللا ىلص  لٌهريرة قمـ اًمٜمّ  ؾمٝمٞمؾ قمـ أسمٞمف قمـ أيب

 ًّ  ر يمّؾ  إرض ورّب  وات ورّب اماًم
ٍ
 ،واًمٜمقى ُمٜمزل اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن وم٤مًمؼ احل٥ّم  ء

وأٟم٧م أظمر  ء،ل ومٚمٞمس ىمٌٚمؽ رأٟم٧م إوّ  ،سمٜم٤مصٞمتف آظمذ أٟم٧م ،ذ   يذ يمّؾ  أقمقذ سمؽ ُمـ ّذ 

زاد  ،((ءوأٟم٧م اًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمؽ ر ء،وأٟم٧م اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمؽ ر ء،ومٚمٞمس سمٕمدك ر

 ((.ُمـ اًمٗم٘مر ليـ وأهمٜمٜماًمدَّ  لاىمض قمٜمّ )) :طمديثف وه٥م ذم
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إُمٙمٜم٦م قمٚمقه٤م وؾمٗمٚمٝم٤م حم٤مٌل  أّن يمقن اهلل ُمأل مجٞمعَ : طم٤مصؾ اًمدًمٞمؾ :أقول

ه٤م آٟمٗم٤ًم، ومٚمق يم٤من ذم ُمٙم٤مٍن قم٤مٍل ٟمٗمس شمٚمؽ آؾمتح٤مٓت اعم٤مّر ذيمرُ  سم٤مًمٌداه٦م، وإّٓ ًمزُم٧ْم 

يم٤مٟم٧م إؿمٞم٤مء دوٟمف، وًمق يم٤من ذم ُمٙم٤مٍن ؾم٤مومٍؾ يم٤مٟم٧م إؿمٞم٤مء ومقىمف، وإن يم٤من ذم اًمقؾمط 

ًمٞمس ومقىمف رٌء، : ))إؿمٞم٤مء ومقىمف وحتتف، ُمع أّٟمف صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ي٘مقل يم٤مٟم٧م

ه اعمقمم شمٕم٤ممم قمـ اعمٙم٤من((وًمٞمس دوٟمف رءٌ   .، ومقضم٥م أن يتٜمزَّ

واًمٕمٞم٤مذ -ًمق وُمرض ُمٙم٤مٌن هلل شمٕم٤ممم ُمـ أُم٤ميمـ اًمٗمرش واًمٕمرش  :44الرضب 

قمغم اًمت٘مدير  ،أو متٙمـ ومٞمف أن؟وم٢مُّم٤م أن يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم ُمتٛمٙمٜم٤ًم ومٞمف ُمـ إزل،  -سم٤مهلل

سمٙمقن خمٚمقٍق أزًمٞم٤ّمً يمٗمٌر سم٢ممج٤مع  ل ًمزم يمقن ذًمؽ اعمٙم٤من أزًمٞم٤ًّم أيْم٤مً، وآقمت٘م٤مدُ إوّ 

 .اعمًٚمٛملم، وقمغم اًمت٘مدير اًمث٤مين ًمزم اًمتٖمػم  ذم ذات اهلل شمٕم٤ممم، وهذا ظمالف ؿم٠من إًمقهٞم٦ّم

، ًمزم ُمًتقي٤مً دًا أو اعمٙم٤من ؾمقاٌء يم٤من سُمٕمدًا ُمقهقُم٤ًم أو جمرَّ  :أقول: 44الرضب 

ًمٌٕمض اًمٌمء،  ٤مً ، ومٛمحٞمط سمٕمض اًمٌمء أو مم٤مؾّمف إُّم٤م أن يٙمقن ُمٙم٤مٟمسم٤معمٙملم يمقُٟمف حمٞمٓم٤مً 

ل سم٠مهّن٤م وم٤مًم٘مٚمٜمًقة ُمثالً ٓ يّمح أن ٟم٘مق، ٚمٌمء، ٓ يٙمقن ُمٙم٤مَن اًمٌمءًمأو سمٕمض اعمٙم٤من 

ُمٙم٤مٟمؽ ذم ": أن ي٘م٤مل ، ومال يّمّح ئؽذاحلِ  السمًٝم٤م، ويمذًمؽ أٟم٧م ٓسمٌس ًمِ  نٌ ُمٙم٤م

قمّز -، ًمزم أن يٙمقن حمٞمٓم٤مً سمف -قمٞم٤مذاً سم٤مهلل-وم٤مًمٕمرش ًمق يم٤من ُمٙم٤مٟم٤مً هلل شمٕم٤ممم  ،"ءاحلذا

﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم. حم٤مٌل  ذا، وه-وضمّؾ             ﴾=اًمٜم٤ًمء :

                                                

ء اًمتل شمتٌع مج٤مع أسمقاب ُمٕم٤مين أؾمامء اًمرّب قمز ذيمره، سم٤مب ُم٤م ذيمر إؾمام، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (1)

 .١/36إصم٤ٌمت اًم٤ٌمري ضمؾ صمٜم٤مؤه وآقمؽماف سمقضمقه ضمؾ وقمال، 
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حمٞمٌط ًمٚمٙمّؾ اًمٕمرش واًمٗمرش، وإطم٤مـمتف ومقق  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-اهلل : أي ،>١٢٦

 .ف همػُمهسم ، ٓ يٛمٙمـ أن حیٞمط-ضمّؾ ضمالًمف-تف سم٘مّدوؾمٞمّ ٚمٞمؼ ي ذياًموسم٤مًمِمٙمؾ  ،قم٘مقًمٜم٤م

 -قمّز وضمؾ-ويمذًمؽ يٚمزم سمام ُمّر ُمـ اعمٗمروو٤مت أن يٙمقن اهلل  :43الرضب 

 .أصٖمر ُمـ اًمٕمرش

 .ويٚمزم سمف أن يٙمقن حمدوداً وحمّمقراً أيْم٤مً  :45الرضب 

سمٕمد هذه اًمِمٜم٤مقم٤مت ىمد سمٓمؾ آؾمتخراج ٟمٗمًف اًمذي اؾمتخرضمف ُمـ  :41الرضب 

﴾، ومٚمق يم٤من  ﴿: آٟمٞم٦ّم سمٙمقن اًمٕمرش ُمٙم٤مٟم٤ًم هلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل ذم أي٦مأي٦م اًم٘مر

 .، ٓ قمغم اًمٕمرش-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم-اًمٕمرش ُمٙم٤مٟم٤ًم هلل شمٕم٤ممم، ًمٙم٤من اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕمرش 

: لمإذا يم٤من ُمٕمٌقدك ُمٙم٤مٟمٞم٤ًّم سم٤مقمت٘م٤مدك، ومال خیٚمق قمـ طم٤مًمتَ  :أقول: 44الرضب 

سم٤مـمٌؾ٪ ّٕٟمف قمغم  إّولو، ًمذي ٓ يتجّزى، وإُّم٤م أن يٙمقن أيمؼم ُمٜمفا إُّم٤م أن ي٤ًموي اجلزءَ 

 ُمـ ذّرة 
ٍ
 أو ُمئ٦م أًمػ ضمزء

ٍ
هذا اًمت٘مدير يٙمقن أصٖمر ُمـ يمّؾ صٖمػٍم، وأىمّؾ ُمـ أًمػ ضمزء

 ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦مُ  ْت ك سمف إٟمٙم٤مُر ُمئ٤مٍت ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل وردرُمٍؾ، ويمذًمؽ يت٠مشمّ 

ه٤م٪ ّٕن اعمتِم٤ماه٤مت ًمق يم٤مٟم٧م حمٛمقًم٦ًم وهمػم "اًم٤ًمق"و "اًمقضمف"و "اًمٞمد"و "اًمٕملم"

، واجلزء اًمذي ٓ يتجّزی ٓ اًمٔم٤مهرةُ  ين اعمٗمٝمقُم٦مُ ٤م اعمٕم٤ماهجي٥م أن يراد قمغم فمقاهره٤م، 

ف يٕمٛمؾ قمٛمَؾ ": وإن ىمٞمؾ. يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمف قملٌم ويٌد ووضمٌف وِرضمٌؾ  ًُ ذًمؽ اجلزء ٟمٗم

ًمف هذه  ُأصمٌت٧ْم  :أّوًٓ ف ومٝمذا أيْم٤مً سم٤مـمٌؾ٪ ٕٟمّ  "ذًمؽ ؾمّٛمل اهذه إؾمامءمجٞمع إقمْم٤مء، ًمِ 

ف هذه إؿمٞم٤مء ًُ  .إؿمٞم٤مء، وًمٞمس أّٟمف هق ٟمٗم
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: اعم٤مئدة= ﴾ ﴿: ، وىمقًمف>37: هقد= ﴾﴿: ُم٤م اجلقاب قمـ ىمقًمف :ثاكقاً 

 ﴾﴿: ، وأُّم٤م ىمقًمف!٪ إذٓ  جيقز أن يٗمرض إصمٜم٤من ذم اجلزء اًمذي ٓ يتجّزی>64

واًمث٤مين  ،؟...!٦ًم إسمٓم٤مٌل ًمِ٘مٞمٚمؽ اعم٤مّر آٟمٗم٤مً، أيـ اًمًٌط ُمـ اجلقهر اًمٗمردومٍماطم >64: اعم٤مئدة=

ٓ  يتجّزی٪ وم٢مّن قمغم هذا اًمت٘مدير يتجّزى : أيْم٤مً سم٤مـمٌؾ، أي يمقٟمف أيمؼم ُمـ اجلزء اًمذي

ٌه قمـ ذًمؽ -قمّز ضمالًمف-احلّؼ  ُمٕمٌقُدك، ويٗمرض ومٞمف طمّمٌص، واعمٕمٌقدُ   .ُمٜمزَّ

إُّم٤م أن يٙمقن اعمجٚمس : صم٦م أطمقالٍ اجل٤مًمس ٓ خیٚمق قمـ صمال :أقول: 49الرضب 

ك يٌ٘مك اًمٗمراُغ ومٞمف سمٕمد ضمٚمقؾمف، وإُّم٤م أن ُم٤ًموي٤مً ًمٚمج٤مًمس، وإُّم٤م أن يٙمقن أيمؼم ُمٜمف، طمتّ 

. اجل٤مًمس ومٞمخرج قمٜمف سمٕمُض  ف،ع مجٞمٕمَ أصٖمر ُمـ اعمجٚمس سمحٞم٨م ٓ يً يٙمقن اجل٤مًمُس 

ي٤مً ٪ وم٢مّٟمف ًمق يم٤من ُم٤ًمو-قمّز وضمؾ-قر اًمثالث يمّٚمٝم٤م ُمًتحٞمٚم٦ٌم قمغم اهلل وهذه اًمّّم 

أطمّؼ  ًمٚمٕمرش ضم٤مز قمٚمٞمف ُم٤م ضم٤مز ذم اًمٕمرش ُمـ احلّمص، وًمق يم٤من أصٖمر يم٤من اًمٕمرُش 

يم٤من أيمؼم ُمـ اًمٕمرش شمٕمٞمّٜم٧م أن ي٘م٤مل ًمف إهل٤ًم٪ ّٕٟمف طمٞمٜمئٍذ يٙمقن أيمؼم ُمـ اإلًمف، وًمق 

 .قمٜمف ٦ماحلّمص سم٤مًمٗمٕمؾ، طمّم٦ٌم ُمٜمف ُمتّمٚم٦ٌم سم٤مًمٕمرش، وطمّم٦ٌم ُمٜمف ظم٤مرضم

 ،ُمـ ذًمؽ اًمٕمرش أّم ٓ؟ هؾ يًتٓمٞمع اإلًمف أن يّمٜمع أيمؼمَ  :أقول: 42الرضب 

  "ٓ": إن ىمٞمؾ
ٍ
، ومٚمق وُمرض "ٟمٕمؿ": ىمدير، وإن ىمٞمؾ يم٤من قم٤مضمزاً، ُمع أّن اهلل قمغم يمّؾ رء

 ُمـ اًمٕمرش، يًتٓمٞمع أن يّمٜمع أيمؼمَ  ُمت٤ًموي٤مً ًمٚمٕمرش، وإذا اؾمتٓم٤مع أن يّمٜمع أيمؼمَ  اإلًمفُ 

ر اعمٗمروض غم اًمت٘مديُمـ ٟمٗمًف يمذًمؽ٪ ّٕٟمف ُم٤م يم٤من أيمؼم ُمـ اًمٕمرش يم٤من أيمؼم ُمٜمف أيْم٤ًم قم

وإن يم٤من اإلًمف اعمٗمروض أيمؼم ُمـ اًمٕمرش، ل يٙمـ أيمؼم ذم همػم اًمتٜم٤مهل٪ ّٕن  ،اعم٤مّر آٟمٗم٤مً 

ُمـ اًمٕمرش سم٤مًم٘مدر  إسمٕم٤مد اًمٖمػم اعمتٜم٤مهٞم٦م سم٤مـمٚم٦ٌم سم٤مٕدًّم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م، ومال ضمرم يٙمقن أيمؼمَ 



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

051 

ًمق ومروٜم٤مه ُمْم٤مقمٗم٤مً ًمٚمٕمرش، وٟم٠ًمًمؽ قمـ اًم٘مدر اًمزائد قمغم اًمٕمرش ُمـ : اعمتٜم٤مهل، ُمثالً 

شمٕم٤ممم قمغم أن  ّمػ، واًمْمٕمَٗملم، وإوٕم٤مف اًمثالصم٦م، هؾ ي٘مدر اهللُ سمع، واًمثُٚم٨م، واًمٜمّ اًمرُ 

اًمٕمجَز هلل شمٕم٤ممم، وإذا  إذا أٟمٙمرَت أصم٧ٌمَّ  ،ُمـ اًمٕمرش اهذه اعم٘م٤مدير أم ٓ؟ يّمٜمع أيمؼمَ 

 ....!ُمـ ٟمٗمًف اعمّمٞم٦ٌم اًمتل هل أّن اهلل شمٕم٤ممم يًتٓمٞمع أن يّمٜمع أيمؼمَ  أىمررَت شمٕمقد ٟمٗمُس 

ُمـ اًمٕمرش طملم جيٚمس  اعمٗمروض أيمؼمَ  ٓسمّد أن يٙمقن اإلًمفُ  :أقول :44لرضب ا

وإذا يم٤من اجل٤مًمس  ،ُمٜمف قمٚمٞمف، وإّٓ ًمٙم٤من اإلًمف واعمخٚمقق ُمت٤ًمَويـ، أو يم٤من اعمخٚمقق أيمؼمَ 

ُمٜمف، ومّم٤مر ومٞمف  ُمـ جمٚمًف، ٓ جيٚمس قمٚمٞمف مت٤مُم٤مً، خیرج ُمـ اعمجٚمس ىمدر ُم٤م يم٤من أيمؼمَ  أيمؼمَ 

ـٌ قمٜمف، ومحٞمٜمئٍذ يتقضّمف اًم١ًمال ضمزٌء مم٤مٌس ًمٚمٕمرش، وضمزءٌ : ضمزءان هؾ يمال اجلزَئلم : ُم٤ٌمي

ـٌ قمـ إًمقهٞم٦ّم؟ مه٤م اعمامُس إًمٌف؟، أم اإلًمف هق أطمدُ  أو إُمر  ،ًمٚمٕمرش، وُم٤م سم٤مَيـ ومٝمق ُم٤ٌمي

قمغم اًمت٘مدير إّول ًمزم  ،أو ًمٞمس واطمٌد ُمٜمٝمام إهل٤مً، سمؾ اإلًمف هق جمٛمققمٝمام؟ ،قمغم قمٙمًف؟

 ًمت٤ًموي سملم اإلًمف واًمٕمرش٪ ّٕن اإلًمف إٟماّم هق اعمامُس وقمغم اًمث٤مين ًمزم ا ،لماإلهلَ  وضمقدُ 

ـٌ  ،ًمٚمٕمرش طم٥ًم اعمٗمروض وقمغم اًمث٤مًم٨م ل جيٚمس قمغم اًمٕمرش٪ ّٕٟمف ُم٤م يم٤من إهل٤مً هق ُم٤ٌمي

وقمغم اًمراسمع ل يٙمـ اًمٕمرش ُمٙم٤مٟم٤مً ًمف٪ وم٢مّٟمف  ،قمـ اًمٕمرش، واًمذي هق مم٤مّس ًمف ًمٞمس إهل٤مً 

 .ق ًمٞمس إهل٤مً سمقطمدهطمٞمٜمئٍذ ًمٞمس ُمٙم٤مٟم٤مً إّٓ ًمٚم٘مدر اعمامّس ًمف، وه

، ئُم٤م يم٤من ؿمٞمئ٤ًم ُمٙم٤مٟمٞم٤ّمً، وٓ ي٤ًموي اجلزء اًمذي ٓ يتجز :أقول: 44الرضب 

اًمٖمػم اعمتٜم٤مهل سم٤مًمٗمٕمؾ سم٤مـمٌؾ، وأومراد اعم٘مدار اعمتٜم٤مهل همػم  ٓ ُمٗمرَّ ًمف ُمـ اعم٘مدار، واعم٘مدارُ 

، ومال ضمرَم أن يم٤من ُمٕمٌقُدك  ُمتٜم٤مهٞم٦ٍم، وإّٟمام يٕمرض ُمٜمٝم٤م ًمٚمِمخص اعمٕملّم هق اًم٘مدُر اعمٕملمَّ

إن يم٤من : قمغم ُم٘مداٍر خمّمقٍص حمدوٍد، وهذا اًمتخّمٞمص ٓ حمٞمَد ًمف قمـ اًمٕمّٚم٦م، ُمثالً 

، وإن يم٤من سم٘مدر أًمَٗمل !؟...سم٘مدر أًمػ أًمػ ذراٍع، ومِٚمؿ ل يٙمـ سم٘مدر أًمَٗمل أًمػ ذراعٍ 
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، وقمّٚم٦م هذا اًمتخّمٞمص إُّم٤م أن يٙمقن !؟...، ومِٚمؿ ل يٙمـ سم٘مدر أًمػ أًمػ ذراعٍ أًمٍػ 

ف أو همػمُ  ًُ إن يم٤من همػُمه، ومٝمق اإلًمف احلّؼ اًمذي ضمٕمؾ ُمٕمٌقَدك سم٘مدر يمذا،  ،هُمٕمٌقُدك ٟمٗم

ف قمّٚم٦ًم، ًمزم يمقُٟمف طم٤مدصم٤مً قمغم يمؾ طم٤مٍل٪ ّٕن إُمقر اعمت٤ًموي٦م ذم اًمٜم٦ًٌم  ًُ وإن يم٤من ٟمٗم

يتقىّمػ شمرضمٞمُح أطمده٤م قمغم اإلرادة، ويمّؾ خمٚمقٍق سم٤مإلرادة طم٤مدٌث، ومٙم٤من ذًمؽ اعم٘مدار 

ًتحٞمؾ وضمقُده سمٖمػم ُم٘مداٍر، ومّم٤مر ُمٕمٌقُدك اعمخّمقص طم٤مدصم٤مً، واًمٌمء اعم٘مداري ي

 .طم٤مدصم٤ًم، وقمغم ذًمؽ ًمزم اعمحٔمقر ُمـ شم٘مّدم اًمٌمء قمغم ٟمٗمًف

يمّؾ ُم٘مداٍر ُمتٜم٤مٍه ىم٤مسمٌؾ ًمٚمزي٤مدة، ومٞمٛمٙمـ أقمٔمؿ ُمـ ُمٕمٌقدك  :أقول: 44الرضب 

 .وأقمٔمؿ ممـ هق أقمٔمؿ ُمٜمف

اجلٝمت٤من ومقق وحت٧م ُمٗمٝمقُم٤من إو٤مومٞم٤من يًتحٞمؾ وضمقُد  :أقول: 44الرضب 

  ك  يٕم٘مؾ اًمّمٌٞم٤منُ ر، طمتّ دون أظَم أطمدمه٤م سم
ٍ
ُم٤م ل  "ومقق" :أّٟمف ٓ يّمح أن ي٘م٤مل ًمٌمء

 "صحٞمح اًمٌخ٤مري"يٙمـ ًمف ُم٘م٤مسمٌؾ حت٧م، ويم٤من اهلل شمٕم٤ممم ذم إزل ول يٙمـ رٌء، ومٗمل 

صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف  ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-ٛمران سمـ طمّملم قمـ قم

ذم  -قمّز وضمؾ-وم٤مؾمتح٤مل يمقن اهلل ، (1)((ـ رٌء همػمهيم٤من اهلل شمٕم٤ممم ول يٙم: ))وؾمّٚمؿ

                                                

﴿: يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم، "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (1)    

            ﴾ =يؼ  ، ُمـ ـمر532، صـ3191:، ر>27: اًمروم

ىم٤مل  -اهلل قمٜمٝمام ريض-ف طمدصمف قمـ قمٛمران سمـ طمّملم ز أٟمّ اد قمـ صٗمقان سمـ حمرّ ضم٤مُمع سمـ ؿمدّ 

ى اىمٌٚمقا اًمٌنم)) :متٞمؿ وم٘م٤مل لسم٤مًم٤ٌمب، وم٠مشم٤مه ٟم٤مس ُمـ سمٜم لوقم٘مٚم٧م ٟم٤مىمت ملسو هيلع هللا ىلص لٌدظمٚم٧م قمغم اًمٜمّ 

 ;                    دظمؾ قمٚمٞمف ٟم٤مس ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ  شملم، صمؿّ شمٜم٤م وم٠مقمٓمٜم٤م ُمرّ ىمد سمنّم  :ىم٤مًمقا ،((متٞمؿ لي٤مسمٜم
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 د اؾمتح٤مل ذم إزل يٌ٘مك ُمًتحٞمالً أسمداً، وإّٓ ًمزم ىمٞم٤ممُ ٧م، وإذ ىمومقق أو حت إزل

 .وهق حم٤مٌل ، -قمّز وضمؾ-احلقادث سم٤مهلل 

إذا ىمٞمؾ ": ٟم٘مالً قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل احلٚمٞمٛمل "إؾمامء واًمّمٗم٤مت يمت٤مب"ذم 

ه قماّم ل يزل قمٚمٞمف ُمـ هلل اًمٕمزيز وم٢مّٟمام يرا د سمف آقمؽماُف ًمف سم٤مًمِ٘مدم اًمذي ٓ يتٝمٞم٠ّم ُمٕمف شمٖمػم 

اًم٘مدرة واًم٘مّقة، وذًمؽ قم٤مئٌد إمم شمٜمزهيف شمٕم٤ممم قماّم جيقز قمغم اعمّمٜمققملم ٕقمراوٝمؿ 

 .(1)"سم٤محلدوث ذم أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمحقادث أن شمّمٞمٌٝمؿ وشمٖمػّمهؿ

ٞم٦م، وم٢من يم :قولأ: 43الرضب  ًّ يم٤من ومقق يٛمٙمـ أن ّؾ ذي ضمٝم٦ٍم ىم٤مسمٌؾ ًمإلؿم٤مرة احِل

، ويمّؾ ُم٤م يم٤من "هق ذاك": ، وإن يم٤من حت٧م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل"أّٟمف ذاك"يِم٤مر إًمٞمف سم٤مإلصٌع 

ٞم٦م ومٝمق ُمتحٞمّ  ًّ ، ويمّؾ ضمًٍؿ وضمًامين  ىم٤مسمالً ًمإلؿم٤مرة احِل ٌز، ويمّؾ ُمتحٞمٍّز ضمًٌؿ أو ضمًامين 

ٌه قمـ آطمتٞم٤مج، ومقضم٥م أن ي ال ومقق وٓ ٦م، ومـ اجلٝمقم ه٤مً ٙمقن ُمٜمزَّ حمت٤مٌج، واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمزَّ

 .حت٧م، وٓ ىمّدام وٓ ظمٚمػ، وٓ يٛملم وٓ ي٤ًمر، ومٚمزم ىمٓمٕم٤ًم أنٓ  يٙمقن ذم ُمٙم٤من

رض، وإّن اهلل شمٕم٤ممم ذم هم٤مي٦م ـ إقمد إّن اًمٕمرش ذم هم٤مي٦م اًمٌُٕم :35الرضب 

﴿: اًم٘مرب ُمـ اًمٕمٌد، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم              ﴾=وىم٤مل >١٦: ق ،

                                                

 :ىمٌٚمٜم٤م ي٤مرؾمقل اهلل، ىم٤مًمقا :ىم٤مًمقا ،((ل ي٘مٌٚمٝم٤م سمٜمق متٞمؿ أناىمٌٚمقا اًمٌنمى ي٤مأهؾ اًمٞمٛمـ، )) :وم٘م٤مل ; 

ف قمغم اعم٤مء، همػمه، ويم٤من قمرؿُم  ءيم٤من اهلل ول يٙمـ ر)) :ىم٤مل ،ك ٟم٠ًمًمؽ قمـ هذا إُمرضمئٜم٤م

ًّ ءر اًمذيمر يمّؾ  ويمت٥م ذم ؽ ي٤م اسمـ ذه٧ٌم ٟم٤مىمت :ومٜم٤مدى ُمٜم٤مد. ((وات وإرضام، وظمٚمؼ اًم

 .يمٜم٧م شمريمتٝم٤م ي٘مٓمع دوهن٤م اًمناب، ومقاهلل ًمقددت أين لوم٤مٟمٓمٚم٘م٧م وم٢مذا ه ،احلّملم

 .١/71، مج٤مع أسمقاب ذيمر إؾمامء اًمتل شمتٌع ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف قمـ اهلل شمٕم٤ممم ضمده، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت"( 1)
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﴿: شمٕم٤ممم                ﴾=ومٚمق يم٤من ُمٙم٤مُن اهلل قمغم  ،>١٨٦: اًمٌ٘مرة

 .قمٜم٤ّم، وهق سم٤مـمٌؾ سمٜمص اًم٘مرآن اًمٕمرش، ًمٙم٤من اهلل أسمٕمد ُمـ يمّؾ سمٕمٞمدٍ 

ًمق يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مًم٤ًمً قمغم اًمٕمرش، أومٞمًتٓمٞمع أن يٜمزل ُمٜمف أم  :31الرضب 

ومحٞمٜمام يٜمزل  "ٟمٕمؿ": ٓ يٙمقن إهل٤ًم، وإن ىمٚم٧َم  اًمٕم٤مضمزُ ًمزم قمجُزه، و "ٓ": إن ىمٚم٧َم  ،ٓ؟

 .أيْم٤ًم ٓ يٙمقن إهل٤مً  يٙمقن أؾمٗمؾ ُمـ اًمٕمرش، وًمزم إُمٙم٤مُن يمقٟمف أؾمٗمؾ، وإؾمٗمُؾ 

ٓ حمٞمَد ًمف قمـ ضمٝم٦ٍم٪ وم٢مّن  ًمق يم٤من عمٕمٌقدك ُمٙم٤مٌن، واعمٙم٤منُ  :أقول: 34الرضب 

إُّم٤م أن يٙمقن ذم : تلَماجلٝم٤مت هل ٟمٗمًٝم٤م أُمٙمٜم٦ٌم أو هل طمدوٌد ًمألُمٙمٜم٦م، ومال خیٚمق قمـ طم٤مًم

 :ضمٝم٦ٍم ومح٥ًم يم٤مًمِمٛمس، أو يٙمقن حمٞمٓم٤ًم ُمـ اجلٝم٤مت يمّٚمٝم٤م يم٤مًمًامء، إّول سم٤مـمٌؾ ًمقضمقه

٤مء=﴾     ﴿: هق خم٤مًمٌػ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أّوًٓ   >.١٢٦: اًمًٜم

﴿: وخم٤مًمٌػ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًثاكقا           ﴾=١١٥: اًمٌ٘مرة.< 

ُمدّورٌة، واًمٕمٛمران صم٤مسم٧ٌم ذم مجٞمع أٟمح٤مئٝم٤م، وىمد سمٚمغ : إرض يمروّي٦ٌم، أي :ثالثاً 

اإلؾمالُم يمؾَّ ُمٙم٤مٍن ذم اًمٕم٤مَل سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم، اًمٕمقال اجلديدة واًم٘مديٛم٦م يمّٚمٝم٤م شمرشم٩ّم 

رة قمّٛم٧م ا، واًمنّم -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-سمٙمٚمٛم٦م حمٛمد رؾمقل اهلل  ًمٌ٘م٤مَع يٕم٦م اعمٓمٝمَّ

 ﴿: يمّٚمٝم٤م وم٘م٤مل شمٕم٤ممم                    ﴾

، -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"، وذم >١: اًمٗمرىم٤من=

ذم اًمّّمالة، وم٢مّن اهلل إّن أطمَديمؿ إذا يم٤من : ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ
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ٛمـ أطمٌد ىمٌؾ وضمٝمف ذم اًمّّمالة ًمئـ يم٤من اهلل شمٕم٤ممم  ،(1)((شمٕم٤ممم ىمٌؾ وضمٝمف، ومال يتٜمخَّ

 .ُمٜمحٍمًا ذم ضمٝم٦ٍم، وم٠مّٟمك يٙمقن ىمٌؾ وضمف يمّؾ ُمّمؾ  ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مراه٤م

ل اًمزاقمٛمقن سم٤معمٙم٤من واجلٝم٦م هلل شمٕم٤ممم، ىمد ىمّدم ىمدوهُتؿ اسمـ ه١مٓء اًمْماّل  :رابعاً 

سم٠مّن اعمًٚمٛملم ذم ُمِم٤مرق ": ًمٞمَؾ قمغم يمقٟمف شمٕم٤ممم ذم ضمٝم٦م اًمٗمققسمٜمٗمًف وهمػُمه اًمدّ شَمٞمٛمٞم٦م 

وفم٤مهٌر أّن هذا اًمدًمٞمؾ  ،(2)"قم٤مء إمم رؤوؾمٝمؿإرض وُمٖم٤مراه٤م يرومٕمقن أيدهيؿ ذم اًمدّ 

ٍق ًمٞمؾ واًمٓمٌؾ اًمٙمٚمٞمؾ اًمذي اًمذ اهلل شمٕم٤ممم حمٞمٓم٤ًم  إّٟمام ُيث٧ٌم يمقنَ  ،ىمد ُمّزىمف إئٛم٦ُم يمؾَّ ممزَّ

قم٤مء إمم ضمٝم٦م ّٚمٝم٤م٪ إذ ًمق يم٤من ذم ضمٝم٦ٍم واطمدٍة رومع اعمًٚمٛمقن أيدهيؿ ذم اًمدّ ُمـ اجلٝم٤مت يم

اًمرأس ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م ُمـ إرض طمٞم٨م هق سم٤مدم٤مه رؤوؾمٝمؿ، ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يرومع 

اعمًٚمٛمقن أيدهيؿ إمم رؤوؾمٝمؿ اًمذيـ هؿ ؾم٤ميمٜمقن ذم أـمراف إرض همػم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م، 

أيدهيؿ إمم أرضُمٚمٝمؿ٪ ّٕن ُمٕمٌقد ه١مٓء  سمؾ ًمزم اًمًّٙم٤مَن ذم اجلٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م أن يٛمّدوا

ٛم٦م ذم ضمٝم٦م أرضُمٚمٝمؿ ُمـ ُمًٙمٜمٝمؿ ًِّ  .إّول سم٤مـمٌؾ  وم٤ٌمجلٛمٚم٦م اًمِِمؼ   ،اعمج

وإّٓ سمٓمؾ آؾمتقاء،  ،ومال شمٙمقن هذه اإلطم٤مـم٦م داظمؾ اًمٕمرش ،أُّم٤م قمغم اًمث٤مين

وطمٞمٜمئٍذ ٓ يٙمقن ُمٕمٌقُدهؿ ومقق اًمٕمرش، سمؾ يٙمقن حتتف، ٓ ضمرم أن يٙمقن حمٞمٓم٤ًم ُمـ 

ًمٕمرش، ومحٞمٜمئٍذ يم٤من اًمٕمرش ذم سمٓمـ ُمٕمٌقدهؿ، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٕمرش ظم٤مرج ا

                                                

 يمت٤مب إذان، سم٤مب هؾ يٚمتٗم٧م ُٕمر يٜمزل سمف؟، أو يرى ؿمٞمئ٤مً ، "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (1)

رأى  :ف ىم٤ملقمـ اسمـ قمٛمر أٟمّ  ،ًمٞم٨م قمـ ٟم٤مومع، ُمـ ـمريؼ 122، صـ753:أو سمّم٤مىم٤ًم ذم اًم٘مٌٚم٦م، ر

 :ىم٤مل طملم اٟمٍمف صمؿّ  ،٤مس ومحتٝم٤ماًمٜمّ  يسملم يد ، وهق يّمكّم ىمٌٚم٦م اعمًجد ٟمخ٤مُم٦م ذمملسو هيلع هللا ىلص  لٌاًمٜمّ 

 ((.الةاًمّّم  ، ومال يتٜمخٛمـ أطمد ىمٌؾ وضمٝمف ذماهلل ىمٌؾ وضمٝمف الة وم٢منّ اًمّّم  أطمديمؿ إذا يم٤من ذم إنّ ))

 .٢/416سم٤مب ذيمر آؾمتقاء، ومّمؾ، ، "سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م"ذم : أي (2)
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، سمؾ هق يم٤من ُمٙم٤مٟم٤مً ًمٚمٕمرش، ومٌٓمؾ أيْم٤مً اجلٚمقُس قمغم اًمٕمرش٪ ّٕٟمف ٓ !؟...ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمف

إّٟمؽ ضم٤مًمٌس قمغم ": يٓمٚمؼ اجلٚمقُس قمغم اًمٌمء اًمذي ذم داظمؾ اعمرء، هؾ يّمح أن ي٘م٤مل

 ...!.ل٦ُم اهلل شمٕم٤ممم أهّي٤م اًمْمالّ طمجّ ، هٙمذا شم٘مقم !؟...ىمٚمٌؽ أو يمٌدك أو ـمح٤مًمؽ

ر أُمر اعمًٚمٛملم ذم مجٞمع اًمٕم٤مَل سم٠من يتّجٝمقا إّن اًمنّم  :أقول: 39الرضب  ع اعمٓمٝمَّ

ٌه قمـ  -ضمّؾ وقمال-إمم اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمّّمالة، وهذا إُمر ٟمٗمًف دًمٞمٌؾ ىمٓمٕمل  قمغم أّن اهلل  ُمٜمزَّ

حمْم٤ًم أن يًجدوا إمم ضمٝم٦م ًمق يم٤من ًمف شمٕم٤ممم ضمٝم٦ٌم، ًمٙم٤من قمٌث٤ًم وسم٤مـمالً  ،اجلٝم٦م واعمٙم٤من

همػمه، سمدًٓ قمـ أن يتّجٝمقا إمم اعمٕمٌقد ٟمٗمًف وي٘مقُمقا سملم يَديف، وسمدًٓ قمـ أن حیٜمقا 

، ...!فمٝمقَرهؿ سملم يَدي قمٔمٛمتف، وسمدًٓ قمـ أن يرهمٛمقا اًمقضمقَه سملم يَديف قمغم اًمؽماب

م اًمتحٞم٦مُمع أّن اعمٕمٌقد ذم ُمٙم٤مٍن آظَم  ٟمٞم٤م إذا ادّمف إمم ُمٚمقك اًمدّ  ُمـ ُمٚمٍِؽ  ممإ ر، يمام أّن ُم٘مدِّ

سم٤ًم سم٤مدّم٤مه  ضمداٍر ُمـ ضُمدران ديقاٟمف، وأّدى إًمٞمف آداَب اًمتحٞم٦م دون اعمٚمِؽ، وسم٘مل ىم٤مئاًم ُمت٠مدِّ

 .ٜمقنٌ ًمف إّٓ ؾم٤مظمٌر أو جم اجلدار، ومال ي٘م٤مل

د ضمٝم٦ُم  ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من اعمٕمٌقد حمٞمٓم٤ًم ًمألرض ُمـ اجلٝم٤مت يمّٚمٝم٤م، ًم٤ًمغ أن حتدَّ

يمّٚمٝم٤م، ًمٙم٤من اًمتقضّمف ٟمحَقه ذم مجٞمع إطمقال، إّٓ أّٟمف اًم٘مٌٚم٦م٪ إذ ًمق يم٤من حمٞمٓم٤مً ُمـ اجلٝم٤مت 

ٌه قمـ ُمثؾ  -ضمّؾ ضمالًمف-طمّددْت ضمٝم٦ُم اًم٘مٌٚم٦م ًم٘م٤مقمدة إدب، وًمٙمـ اعمٕمٌقد احلّؼ  ُمٜمزَّ

إُم٤ميمـ ُمـ  ٙمقن مجٞمعُ يأن " :إُوىل: هذه اإلطم٤مـم٦م٪ ٕهّن٤م ٓ شُمتّمّقر إّٓ ذم صقرشَملم

 ٤مًمٕم٤ملَ سم ٤مً ٞمٓمحم يٙمقن أن" :والثاكقة ."٤مهلقاءسمقء اعمٛمٚم ٤مخلالءاًمٕمرش إمم اًمٗمرش ممتٚمئ٦ًم سمف، يم

اموات  ًّ ُمـ وراء اًمٕمرش يم٤مٕومالك، وذم وؾمٓمٝم٤م ظمالء ومٞمف اًمٕمرش واًمٙمرد واًم

ويمال اًمّمقرشَملم ُمًتحٞمٚمت٤من٪ أُّم٤م اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ومألّٟمف  ،"يمّٚمٝم٤م واعمخٚمقىم٤مت وإرض

ٕمٌقد اعمٗمروض ضمقٌف ٛمداً٪ ّٕن اًمّمٛمد هق َُمـ ٓ ضمقَف ًمف، وهلذا اعمص طمٞمٜمئٍذ ل يٌَؼ 
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امء ومام ُيدريؽ أّٟمف هق أم هل  ًّ يمٌػٌم ضمّداً، وُمع ذًمؽ ًمق يم٤من ظم٤مًمؼ اًمٕم٤مَل قمغم ؿمٙمؾ اًم

امء اًمُٕمٚمٞم٤م اًمتل ي٘م٤مل هل٤م ًّ ٪ ّٕٟمف إذا صّح !؟..."ومٚمؽ إومالك"و "اًمٗمٚمؽ إـمٚمس": اًم

 !.؟...اًمتِمٌٞمُف قمغم ُم٤م وُمرض، وم٠مّي دًمٞمٍؾ قمغم اؾمتح٤مًم٦م ذًمؽ

ع ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م وسمدهيٞم٦ّم اًمٌٓمالن٪ ّٕن اعمٕمٌقد ومٝمل أؿمٜمَ  وأُّم٤م اًمّمقرة إُومم

ٛم٦م اًمْمالّ اعمقه ًِّ ل إذا ُمأل مجٞمَع إُم٤ميمـ ُمـ اًمٕمرش واًمٗمرش، يم٤من ذم يمّؾ قم ًمٚمٛمج

٤ًمء، ويْمع اعم٤مؿمقن قمٚمٞمف إىمدام ، وذم سمٓمقن اًمّرضم٤مل وأرطم٤مم اًمٜمِّ ومح٤ّممٍ  ُمرطم٤مضٍ 

ًمٕمّٚمف أن يٙمقن ٟمٗمس هذا ذي٦م ويٛمِمقن، وُمع ذًمؽ قمغم هذا اًمت٘مدير ُم٤م ُيدريؽ وإطم

وإذا ىمد سمٓمٚم٧م اإلطم٤مـم٦م اجلًامٟمٞم٦ّم سمٙمّؾ وضمٍف،  ،!؟...اهلقاء اعمٛمٚمقء ذم يمّؾ ُمٙم٤من

وم٤ٌمًميورة يٙمقن قمغم ـمرٍف، وٓ ؿمؽَّ أّن ؾمّٙم٤من يمّؾ ـمرٍف ُمـ أـمراف يمرة إرض 

ٝمؿ إمم اًمٓمرف اًمقطمٞمد اًمذي مجٞمٕمِ  طمٞمٜمام يتّجٝمقن إمم اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمّّمالة، ٓ شمٙمقن وضمقهُ 

قه ُمٙم٤مٟم٤مً ًمٚمٛمٕمٌقد، سمؾ ُمٜمٝمؿ َُمـ يقزّم وضمَٝمف ذًمؽ اًمِمٓمر، وُمٜمٝمؿ َُمـ يقًّمٞمف ومروتٛم

ضمؾ، وهذا فمٝمَره، وهٜم٤مك َُمـ يقضّمف إًمٞمف يمتَٗمف، وأطمدهؿ يًت٘مٌٚمف سم٤مًمرأس، وأظَم  ر سم٤مًمرِّ

رةقمٞم٥ٌم ؿمديٌد قمغم اًمنّم  ٌه قمـ  ومال ضمرَم جي٥م اإليامنُ  ،يٕم٦م اعمٓمٝمَّ سم٠مّٟمف شمٕم٤ممم همٜمل  صٛمٌد ُمٜمزَّ

 .ومجٞمع إقمراض، وهلل احلٛمد اعمٙم٤من واجلٝم٦م

 "صحٞمح ُمًٚمؿ"قمـ أيب هريرة، وذم  (1)"اًمّّمحٞمَحلم"ذم  :أقول: 32الرضب 

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف  :قمـ أيب هريرة وأيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

                                                

، يمت٤مب اًمتٝمجد، سم٤مب اًمدقم٤مء واًمّّمالة ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ، "صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (1)

قمٌد اهلل إهمر قمـ  ؾمٚمٛم٦م وأيب ُم٤مًمؽ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ أيب ، ُمـ ـمريؼ183، صـ1145:ر

ًّ  ًمٞمٚم٦مٍ  ٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمّؾ يٜمزل رسمّ )) :ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل  أنّ  هريرة  أيب  ;       امء اًمدٟمٞم٤م إمم اًم
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َُمـ  :رسم ٜم٤م يمؾَّ ًمٞمٚم٦ٍم إمم ؾمامء اًمّدٟمٞم٤م طملم يٌ٘مك صُمٚم٨ُم اًمّٚمٞمؾ أظمر، ومٞم٘مقليٜمزل : ))وؾمٚمؿ

 .احلدي٨م... (1)((٥م ًمفؾمتجٞم٠ميدقمقين وم

امء وإرض ُمًتديرشم٤من  ًّ وىمد صم٧ٌم سم٤مٕرص٤مُد اًمّّمحٞمح٦م اعمتقاشمرة أّن اًم

آٍن، إذا ـمٚمٕم٧ْم ذم ُمقوٍع همرسم٧ْم ذم  سمِمٙمؾ اًمُٙمرة، واًمِّمٛمُس ذم اًمٓمٚمقع واًمٖمروب يمؾَّ 

ُمقضمقٌد  ٝم٤مرٛمر ًمٞمالً وهن٤مرًا، ومٙمذًمؽ يمؾ  ُمـ اًمّٚمٞمؾ واًمٜمّ ر، وهٙمذا طم٤مهل٤م اعمًتُمقوٍع آظَم 

ر اًمّٚمٞمؾ، ؾمٞمٙمقن ذم حمٍؾ آظَم  اوع، وم٢مذا يم٤من هٜم٤م صُمٚم٨مإوىم٤مت سم٤مظمتالف اعمق مجٞمعِ  ذم

صُمٚم٨م اًمّٚمٞمؾ سمٕمد حلٔم٦م، اًمذي هق ُمٜمحرٌف قمـ إّول إمم اعمٖمرب سمٛم٘مداٍر ظمٗمٞمٍػ، وسمٕمد 

ٛم٦م اعم قمٜمدو ....! هذا اًم٘مٞم٤مسًمؽ، وقمغمحیلم صُمٚم٨م اًمّٚمٞمؾ ذم حمٍؾ صم٤مًم٨ٍم ُمثؾ ذ حلٔم٦مٍ  ًِّ ج

                                                

ـ ُمَ  !وم٠مقمٓمٞمف لـ ي٠ًمًمٜمُمَ  !وم٠مؾمتجٞم٥م ًمف ـ يدقمقينُمَ  :ي٘مقل ،طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر ; 

 .!((وم٠مهمٗمر ًمف يًتٖمٗمرين

، يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمدقم٤مء "صحٞمحف"وُمًٚمؿ ذم 

قمٌد  قمـ أيب ،اسمـ ؿمٝم٤مب ، ُمـ ـمريؼ307، صـ1772:ف، رواًمذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ واإلضم٤مسم٦م ومٞم

ٜم٤م يٜمزل رسمّ )) :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  هريرة أنّ  قمـ أيب ،ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ وقمـ أيب ،اهلل إهمر

ًّ إمم  ًمٞمٚم٦مٍ  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمّؾ   ـ يدقمقينُمَ  :ومٞم٘مقل ،اًمدٟمٞم٤م طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر امءاًم

 !((.وم٠مهمٗمر ًمف يًتٖمٗمرين ـوُمَ  !وم٠مقمٓمٞمف لـ ي٠ًمًمٜموُمَ  !وم٠مؾمتجٞم٥م ًمف

، يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمدقم٤مء "صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (1)

 ضمرير قمـ ُمٜمّمقر قمـ أيب ُمـ ـمريؼ 307، صـ1777:واًمذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ واإلضم٤مسم٦م ومٞمف، ر

 إنّ )) :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  :هريرة ىم٤مٓ ؾمٕمٞمد وأيب ُمًٚمؿ يرويف قمـ أيب قمـ إهمر أيب ،إؾمح٤مق

هؾ  !هؾ ُمـ ُمًتٖمٗمر :ل ٟمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٞم٘مقلك إذا ذه٥م صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ إوّ اهلل يٛمٝمؾ طمتّ 

 ((.ك يٜمٗمجر اًمٗمجرطمتّ  !هؾ ُمـ داع !هؾ ُمـ ؾم٤مئؾ !ُمـ شم٤مئ٥م
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ضم٥م أن يٙمقن ُمٕمٌقُدهؿ ذم ؾمامء قجي٥م محُؾ هذا اًمٜمزول وهمػمه قمغم اعمٕمٜمی احل٘مٞم٘مل، وم

ن وهم٤مي٦م ذًمؽ أ، ًٜم٦م، ًمٞمالً وهن٤مراً ، ـمقَل اًماًمدٟمٞم٤م ٟمٗمًٝم٤م دائاًم أسمداً، ذم يمّؾ وىم٧ٍم وطملمٍ 

ف حم٤مذي٤مً ٕوًمئؽ اًمٜم٤ّمس يمّٚمام شمًّٚمؾ ضمزٌء ُمـ اًمّٚمٞمؾ، أو يٜم٤مدي ضم٤مًم٤ًًم ذم حميتًّٚمؾ ٟمٗم ٍؾ ًُ

امءواطمٍد ُم ًّ امء ٕمغم يمؾ  ًمق فمّؾ وم ،ـ اًم ًّ ٟمٗمًٝم٤م، ومٛمتی حیلم  إومم ُمتجّٚمٞم٤مً قمغم اًم

امء ،!؟...اجلٚمقس قمغم اًمٕمرش ًّ  .!؟...وُم٤مذا يٙمقن ُمٕمٜمی اًمٜمزول إمم اًم

ُمـ  ُمثٌت٦ٌم ًمٚمحّؼ وُمٌٓمٚم٦ٌم ًمٚم٤ٌمـمؾ، صمالصم٦مٌ  -سمحٛمد اهلل-هذه قمنمون دًمٞمالً ضمٚمٞمالً و

٪ وم٘مد يمتٌتُٝم٤م -ضمّؾ ضمالًمف-ُمـ إوم٤مو٦م اعمقمم اًمٕمالّم إوم٤مدات إئٛم٦م اًمٙمرام، وؾمٌٕم٦م قمنم 

ٕم٦م يمت٤مٍب، يمت٧ٌُم ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم ذم ضمٚم٦ًٍم واطمدٍة ظمٗمٞمٗم٦ٍم، واًمثالصم٦م اردم٤مًٓ سمدون ُمراضَم 

وإذا راضمٕم٧َم يمت٥َم اًمٙمالم ًمقضمدَت ومٞمٝم٤م اًمدٓئَؾ همػم  ،اًم٤ٌمىمٞم٦م سمٕمد اًمّّمالة ذم ضمٚم٦ًٍم صم٤مٟمٞم٦مٍ 

ومرص٦م  ًمٞمس زمدمد سمٕمَْمٝم٤م ُمِمؽميم٦ًم، وًمٙمـ ، وٓ قمج٥َم أن اً ُمٜمٝم٤م ضمديد اً يمثػموذًمؽ، 

اًمٙمت٥م  ُمـ ذم هذه اًمّرؾم٤مًم٦م سم٤مٓؾمتٜم٤مد، إّٓ  أًمزم ٟمٗمِز ، ول إًمٞمٝم٤م وٓ طم٤مضم٦مَ  ،ٚمزي٤مدةًم

اعمذيمقرة ذم اًم١ًمال، ًمذًمؽ قمغم هذا ومٚمٞمٙمـ آىمتّم٤مر، وسمف ومٚمتٙمـ اًم٘مٜم٤مقم٦م، وومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م 

٤مك رّداً جلٝم٤مٓت اعمخ٤مًمػ، أقمٜمل وه .واهلداي٦م سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم، واحلٛمد اهلل رّب اًمٕم٤معملم

 .ذم مح٤مؾم٦ٍم ُمـ والًمف ف، وهقُم٤م صٜمع ُمـ شم٘مديؿ احلديثلَم فمٜم٤ّمً ُمٜمف أهّنام يٗمٞمداٟم

ُمٖمٛمْم٤ًم  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ُم٦م اًمدهر ٟم٘مؾ احلدي٨َم قمـ هذا قماّل   :34الرضب 

 قمٞمٜمَٞمف، وىمد ارشمٙمز ذم ذهٜمف يمقُن ُمٕمٌقده ُمٙم٤مٟمٞم٤ّمً وضمًاًم، ومال يرى ذم احلدي٨م إّٓ ُم٤م يم٤من

ظمٗمِّػ قمٜم٤ّم٪ ! ي٤مرّب : وم٘م٤مل وهق ُمٙم٤مَٟمف: ))ُمرشمٙمزاً ذم اًمذهـ ُمـ ىمٌؾ، وهذا ًمٗمظ احلدي٨م

 !ي٤محمٛمد :ك سمٚمغ ُمقؾمك وم٤مطمتًٌف ُمقؾمك وم٘م٤ملهٌط طمتّ  صمؿّ  .((وم٢من أُّمتِل ٓ شمًتٓمٞمع هذا

تؽ ٓ أُمّ  إنّ  :ىم٤مل ،((وًمٞمٚم٦مٍ  يقمٍ  يمؾَّ  مخًلم صالةً  قمٝمد إزمّ )) :ىم٤مل ؟،ؽُم٤مذا قمٝمد إًمٞمؽ رسمّ 
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صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف - لٌوم٤مًمتٗم٧م اًمٜمّ  ،ؽ وقمٜمٝمؿػ قمٜمؽ رسم  وم٤مرضمع ومٚمٞمخٗمِّ شمًتٓمٞمع ذًمؽ 

ومٕمال سمف  ،ذًمؽ، وم٠مؿم٤مر إًمٞمف ضمؼميؾ أن ٟمٕمؿ إن ؿمئ٧َم  ف يًتِمػمه ذمإمم ضمؼميؾ يم٠مٟمّ  -وؾمّٚمؿ

 .(1)((ظمٗمِّػ قمٜم٤ّم٪ وم٢مّن أُّمتِل ٓ شمًتٓمٞمع هذا! ي٤مرّب )) :ف٤مر وم٘م٤مل وهق ُمٙم٤مٟمَ إمم اجلٌّ 

َـّ ، -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-اًمٕم٤مَل  ف ؾمٞمّدُ ه٤مهٜم٤م ذيمٌر عمٙم٤مٍن شمرىّمك ومٞم وًمٙم

ىم٤مل ": ، أي-ضمّؾ وقمال-ية اًمرّب طماًمٗم٤موؾ اعمجٜمقن ُمـ ومقره أرضمع اًمْمٛمػَم إمم 

، وٓ طمقَل "واهللُ ضم٤مًمٌس ُمٙم٤مَٟمف، ول يذه٥م قمٜمف - شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿصغّم اهلل-اًمٜمٌُّل 

مجٚم٦ٌم  "فوهق ُمٙم٤مٟمَ ": أّن يمٚمٛم٦م ًٙملمُ ل يٌٍم اعم ،...!وٓ ىمّقَة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ

، ومٙمٞمػ خیؽمع ُمـ دون إىمرب سمال دًمٞمٍؾ أّن هذا "ُم٘مقًمف"و "ىم٤مل"طم٤مًمٞم٦ٌم وىمٕم٧ْم سملم 

، وإّٟمام هق طم٤مٌل هلل شمٕم٤ممم، ُمع أّٟمف ل ُيذيمر -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ًمٞمس طم٤مًٓ ًمٚمٜمٌّل 

  ﴿: ذم اجلٛمٚم٦م، وًمٙمـ              ﴾=٤١: اًمٜمقر.< 

اًمذي اؾمتٜمدَت إًمٞمف، ُم٤مذا  "يمت٤مب إؾمامء واًمّّمٗم٤مت"اٟمٔمر  :34الرضب 

قمـ ؾمٞمّدٟم٤م أٟمس سمـ  (2)رواه ذيؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٛمرو ،...!ي٘مقل ذم هذا احلدي٨م

                                                

﴿: ، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف قمزوضمؾ"صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (1)    

  ﴾ =1296، صـ7517:، ر>164: اًمٜم٤ًمء. 

أٟمس،  :روى عن. اًمٚمٞمثل، أسمق قمٌد اهلل اعمدين: هق ذيؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٛمر اًم٘مرر، وىمٞمؾ( 2)

وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥ّم، وأيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، ويمري٥م، وقمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر، وقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب 

سمـ أيب يمثػم، وزهػم سمـ اًمثقري، وُم٤مًمؽ، وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر  :روى عـه. ؾمٕمٞمد اخلدري، وهمػمهؿ

 ;                  .حمٛمد اًمتٞمٛمل، ومحٞمد سمـ زي٤مد، وأسمق وٛمرة أٟمس سمـ قمٞم٤مض، وهمػمهؿ
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ىم٤مل ومٞمف اإلُم٤مم  ،، وظم٤مًَمػ اًمث٘م٤مت احلّٗم٤مظ ذم ُمقاوع ُمٜمف-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-ُم٤مًمؽ 

 ....................................................................(1)ٞمی سمـ َُمٕملمحی

                                                

شمقذّم ىمٌؾ ظمروج حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ": ىم٤مل اًمقىمدي. "يم٤من صم٘م٦م، يمثػم احلدي٨م": ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد  ; 

 ."سمـ احلًـ سمٕمد ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئ٦م

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  627، ٣/626، 2865:يؽ، ر، طمرف اًمِملم، ُمـ اؾمٛمف ذ"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

هق حیٞمك سمـ َُمٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ سمًٓم٤مم سمـ قمٌد اًمرمحـ، ُمقٓهؿ أسمق زيمري٤مء اًمٌٖمدادي ( 1)

قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك، واسمـ قمٞمَٞمٜم٦م، وويمٞمع، واسمـ أيب قمدي، : روى عن. إُم٤مم اجلرح واًمتٕمديؾ

وا هؿ أيْم٤ًم واًم٤ٌمىمقن ًمف سمقاؾمٓم٦م اًمٌخ٤مري، وُمًٚمؿ، وأسمق داود، ورو: وعـه. واًم٘مّٓم٤من، وظمٚمؼ

قمٌد اهلل اسمـ   ، وحمٛمد سمـ-ومه٤م ُمـ أىمراٟمف-قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمًٜمدي، وهٜم٤مد سمـ اًمني 

، وروى قمٜمف أيْم٤ًم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، واسمـ ؾمٕمد، وأسمق سمٙمر سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م، اعم٤ٌمرك اعمخزوُمل

 .عمقصكم، وآظمرونوحمٛمد سمـ حیٞمك اًمذهكم، وأسمق طم٤مشمؿ، وأسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل، وأسمق يٕمغم ا

ـ ": ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: ىم٤مل أمحد سمـ حیٞمك سمـ اجل٤مرود وهمػمه ُم٤م أقمٚمؿ أطمداً يمت٥م ُم٤م يمت٥م حیٞمك سم

ـ ": وىم٤مل قمكم سـم أمحد سمـ اًمٜمي قمـ اسمـ اعمديٜمل. "ٕملمُمَ  اٟمتٝمك اًمٕمٚمؿ إمم اسمـ اعم٤ٌمرك وسمٕمده إمم اسم

ٓ يٕمرومف اسمـ َُمٕملم ومٚمٞمس  يمّؾ طمدي٨ٍم : ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل": وىم٤مل حمٛمد سمـ راومع. "َُمٕملم

ُوًمد حیٞمك سمـ َُمٕملم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وُمئ٦م، وُم٤مت ": وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م. "هق سمحدي٨م

. ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وُمئتلم، وًمف ؾمٌع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م إّٓ ٟمحقًا ُمـ قمنمة أّي٤ممملسو هيلع هللا ىلص سمٛمديٜم٦م اًمّرؾمقل 

ٞمش سمـ ُمٌنم همٗمر زم، : وم٘م٤مل ،ٕمؾ اهلل سمؽ؟ُم٤م وم: رأي٧م حیٞمك سمـ َُمٕملم ذم اًمٜمقم، وم٘مٚم٧م": وىم٤مل طم

: "اًمث٘م٤مت"وىم٤مل اسـم طِم٤ٌّمن ذم : ىمٚم٧م. "وأقمٓم٤مين، وزّوضمٜمل صمالث ُمئ٦م طمقراء، وأدظمٚمٜمل قمٚمٞمف ُمرشَملم

ٜمـ، ويمثرت قمٜم٤ميتف   ً يـ واًمٗمْمؾ، وممـ رومض اًمّدٟمٞم٤م ذم مجع اًم أصٚمف ُمـ هظمس، ويم٤من ُمـ أهؾ اًمدِّ

صم٤مراه٤م ومجٕمف وطمٗمٔمف إّي٤مه٤م طمتك ص٤مر قَمٚماًم ي٘متدى سمف ذم إ  .ظم٤ٌمر، وإُم٤مُم٤مً يرضمع إًمٞمف ذم ا

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  303-9/297، 7930: ، طمرف اًمٞم٤مء، ُمـ اؾمٛمف حیٞمك، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")
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٤مئل ـُ طمزم همػموىمدوة وهذا ىمدوشُمٙمؿ  ،(2)"ًمٞمس سم٤مًم٘مقي": (1)واإلُم٤مم اًمٜمًَّ ، (3)اعم٘مٚمِّديـ اسم

، وىم٤مًمف طم٤مومظ اًمِم٠من ذم (4)"واٍه ووٕمٞمٌػ ": فىم٤مل ومٞمف ُمـ أضمؾ هذا احلدي٨م ٟمٗمً

 :"يمت٤مب إؾمامء واًمّّمٗم٤مت"ًمذًمؽ ىم٤مل ذم . (1)"دوٌق خیٓمئص": (5)"اًمت٘مري٥م"

                                                

٤مئل، ُوًمد ؾمٜم٦م ( 1) هق أمحد سمـ قمكم سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ ؾمٜم٤من سمـ سمحر احل٤مومظ أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمًَّ

قمغم ؾمٗمٞم٤من، وؾمٗمٞم٤من قمغم اب ؿمٕم٦ٌم أهمر": ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ. ه303وشمقذّم سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م  214

ذم  "اًمًٜمـ اًمٙمٌػمة"م اهلل وضمٝمف، ويمرّ  "ظمّم٤مئص قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م"ذم احلدي٨م، و "ؿمٕم٦ٌم

ذم  "ُمًٜمد ُم٤مًمؽ"ًمف، و "اعمجتٌك ذم خمتٍم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"، و"يمت٤مب اجلٛمٕم٦م"احلدي٨م، و

 (.5/49، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")    ."ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م"احلدي٨م، و

، ٟم٘ماًل ٣/627، 2865:رف اًمِملم، ُمـ اؾمٛمف ذيؽ، حت٧م ر، طم"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م": اٟمٔمر (2)

٤مئل  .قمـ اسمـ َُمٕملم واًمٜمًَّ

ؾمٕمٞمد سمـ طمزم سمـ هم٤مًم٥م سمـ ص٤مًمح سمـ ظمٚمػ إُمقي وم٤مرد إصؾ أمحد سمـ قمكم سمـ  هق( 3)

طمٙم٤مم ٕصقل اإل" :شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه456 ؾمٜم٦م وشمقذّم  384ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،إٟمدًمز أسمق حمٛمد اًمٔم٤مهري

يمت٤مب "و ،"٦م اًمقداعيمت٤مب طمجّ "و ،"ٌقي٦ماًمًػمة اًمٜمّ "و ،"مجٝمرة إٟم٤ًمب"و ،"إطمٙم٤مم

ػ ومٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ يمت٤مب ومٞمام ظم٤مًمَ "و ،داتصمالث جمٚمّ  "اًمٗمّمؾ سملم أهؾ إهقاء واًمٜمحؾ

 اعمجكّم "و ،"يمِمػ آًمت٤ٌمس عم٤م سملم اًمٔم٤مهري٦م وأصح٤مب اًم٘مٞم٤مس"و ،"واًمِم٤مومٕمل مجٝمقر اًمٕمٚمامء

 .سم٤مٓظمتّم٤مر "كّم جاعمسم٤مٔصم٤مر ذم ذح  ذم اخلالف اًمٕم٤مزم اعمحكّم 

 (.554، 5/553، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .، ٟم٘مالً قمـ اسمـ طمزم٢/269، 3696:، طمرف اًمِملم، حت٧م ر"ُمٞمزان آقمتدال": اٟمٔمر (4)

 .ه٤852مس طمجر اًمٕمً٘مالين، اعمتقرّم ؾمٜم٦م ٕيب اًمٕمٌّ : ذم أؾمامء اًمرضم٤مل "شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م": أي (5)

 (.٢/430، و١/378، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")
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ـُ " هري وروی طمدي٨َم اعمٕمراج اسم ، وىمت٤مدةُ  (2)ؿمٝم٤مب اًمز   (3)قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب ذر 

 ....................................................قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ ُم٤مًمؽ سمـ

                                                

 .208، صـ2788:، طمرف اًمِملم، حت٧م ر"ي٥ماًمت٘مر" (1)

هق حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ ( 2)

هري اًمٗم٘مٞمف، أسمق سمٙمر احل٤مومظ اعمدين، أطمد إئٛم٦م آقمالم، وقم٤مل  يمالب سمـ ُمرة اًم٘مرر اًمز 

ر، وأٟمس، وضم٤مسمقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر، ، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب: روى عن. احلج٤مز واًمِّم٤مم

، وقمروة سمـ اًمزسمػم، وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، وقمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص، وأيب اًمٓمٗمٞمؾ، واًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد

روى . وأرؾمؾ قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م، وأيب هريرة، وراومع سمـ ظمدي٩م، وهمػمهؿ. وظمٚمؼ يمثػم

هِم٤مم سمـ قمروة، قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، وإوزاقمل، واسمـ ضمري٩م، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، و: عـه

 .وُم٤مًمؽ، وُمٕمٛمر، وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمَٞمٜم٦م، وآظمرون

هري صم٘م٦ًم، يمثػَم احلدي٨م واًمٕمٚمؿ واًمرواي٦م، وم٘مٞمٝم٤مً، ضم٤مُمٕم٤مً : ىم٤مًمقا": ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد وىم٤مل . "ويم٤من اًمز 

يمٜم٤ّم ٟمٙمت٥م احلالل واحلرام، ويم٤من سمـ ؿمٝم٤مب يٙمت٥م يمّٚمام ؾمٛمع، ومٚماّم اطمتٞم٩م إًمٞمف قمٚمٛم٧ُم أّٟمف ": أسمق اًمزٟم٤مد

هري": وىم٤مل اسمـ قمٞمَٞمٜم٦م قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ."أقمٚمؿ اًمٜم٤ّمس  ."ُم٤م رأي٧م أٟمص ًمٚمحدي٨م ُمـ اًمز 

ُوًمد ": وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م. "إّن ُمقًمده ؾمٜم٦م مخًلم: ي٘مقًمقن": ىم٤مل أسمق داود قمـ أمحد سمـ ص٤مًمح

 .ُم٤مت ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م مخس وقمنميـ وُمئ٦م": وىم٤مل اسمـ يقٟمس وهمػمه. "ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم

 .(ُمٚمت٘مٓم٤مً  423-7/420، 6548: ٛمف حمٛمد، ر، طمرف اعمٞمؿ، ُمـ اؾم"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

هق قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن سمـ زيد سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمقاد سمـ يمٕم٥م، وهق فمٗمر سمـ اخلزرج ( 3)

روى . أسمق قمٛمر اعمدين: سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس إٟمّم٤مري اًمٔمٗمري، أسمق قمٛمرو، وي٘م٤مل

رُمٞمث٦م وهل٤م صح٦ٌم، وأٟمس، واحلًـ سمـ أسمٞمف، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وحمٛمقد سمـ ًمٌٞمد، وضمدشمف : عن

اسمٜمف اًمٗمْمؾ، : وعـه. حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، وقمٌٞمد اهلل اخلقٓين، وقمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم، وهمػمهؿ

 ;              .وقمامرة سمـ همزي٦م، وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق، ويٕم٘مقب سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م اعم٤مضمِمقن، وهمػمهؿ
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اطمٍد ُمٜمٝمام رٌء ُمـ ذًمؽ، وىمد ، ًمٞمس ذم طمدي٨ٍم و-ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- (1)صٕمّمٕم٦م

سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٛمر ذم روايتف هذا ُم٤م ُيًتدّل سمف قمغم أّٟمف ل حیٗمظ احلدي٨َم  ذيمر ذيُؽ 

 .(2)"يمام يٜمٌٖمل ًمف

صمّؿ إّن هذه اًم٘مّّم٦م سمٓمقهل٤م إّٟمام ": ٗم٦موىم٤مل سمٕمد ُم٤م سملّم وضمقَه اعمخ٤مًمَ  :34الرضب 

ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف،  -شمٕم٤ممم قمٜمفريض اهلل -٤مي٦ٌم طمٙم٤مه٤م ذيٌؽ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ هل طمٙم

، وٓ رواه٤م قمٜمف، وٓ أو٤مومٝم٤م إمم -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ه٤م إمم رؾمقل اهلل ل يٕمزُ 

ريض اهلل -قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وقم٤مئِم٦م وأسمق هريرة  رواي٦مَ ٗمف ومٞمام شمٗمّرد سمف ىمقًمف، وىمد ظم٤مًمَ 

 .(3)"يمؼم وأيمثرظ وأ، وهؿ أطمٗمَ -شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ

                                                

٤مئل  ;  يم٤من راوي٦ًم ًمٚمٕمٚمؿ، وًمف ": اسمـ ؾمٕمد وىم٤مل. "صم٘م٦م": ىم٤مل اسمـ َُمٕملم وأسمق زرقم٦م، واًمٜمًَّ

قمٚمؿ سم٤معمٖم٤مزي واًمًػمة، أُمره قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أن جيٚمس ذم ُمًجد دُمِمؼ ومٞمحّدث اًمٜم٤ّمَس 

. "سم٤معمٖم٤مزي وُمٜم٤مىم٥م اًمّمح٤مسم٦م ومٗمٕمؾ، ويم٤من صم٘م٦م، يمثػم احلدي٨م، قم٤معم٤مً، شمقذّم ؾمٜم٦م قمنميـ وُمئ٦م

، 27ؾمٜم٦م : ، وىمٞمؾ6ؾمٜم٦م  ُم٤مت: ، وىمٞمؾ19، وىم٤مل شمقذّم ؾمٜم٦م "اًمث٘م٤مت"وذيمره اسمـ طِم٤ٌّمن ذم 

 (.٤/145، 3154: ، طمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قم٤مصؿ، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م".   )29وىمٞمؾ ؾمٜم٦م 

 :وعـه. طمدي٨م اعمٕمراج سمٓمقًمف ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌّل  روى عن. ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م إٟمّم٤مري، اعم٤مزين هق( 1)

، 6703:، رًمؽ٤مُم، ُمـ اؾمٛمف ٞمؿ، طمرف اعم"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م".   )أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م

 (.51، صـ133:، ذيمر ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م سم٤معمديٜم٦م، ر"ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر"، و18/٨

: مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (2)

﴿               ﴾ =٢/187، >9، 8: اًمٜمجؿ. 

 .رضمع اًم٤ًمسمؼاعم (3)
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 :إلُم٤مم أيب ؾمٚمٞمامن اخلّٓم٤ميبصمّؿ ٟم٘مؾ قمـ ا :34الرضب 

: وذم احلدي٨م ًمٗمٔم٦ٌم أظمری، شمٗمّرد اه٤م ذيٌؽ أيْم٤مً ل يذيمره٤م همػُمه، وهل ىمقًمف"

 ، إّٟمام هق ُمٙم٤مُن اًمٜمٌّل -شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف-، واعمٙم٤من ٓ يْم٤مف إمم اهلل "وم٘م٤مل وهق ُمٙم٤مَٟمف"

 .(1)"وُم٘م٤مُُمف إّوُل اًمذي أىمٞمؿ ومٞمف -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-

 ...!.ل، وًمٙمـ اًمقه٤ميب اًمْم٤مّل ىمٚمٞمؾ ُم٤م يًتحٞم...!أن شمزول قماّم أٟم٧م قمٚمٞمفهؾ قمًٞم٧َم 

ريض اهلل شمٕم٤ممم -احلدي٨م اعمروي قمـ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد  :أقول: 33الرضب 

سمًٜمٍد يمام  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-ًة ذم ُمًٜمد ؾمٞمّدٟم٤م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري روي ُمرّ  -قمٜمف

 ............................،(1)سمـ اهل٤مد، قمـ يزيد (3)، أٟم٤م ًمٞم٨م(2)طمّدصمٜم٤م أسمق ؾمٚمٛم٦م": يكم

                                                

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (1)

٤مد محّ  :روى عن .سمـ ص٤مًمح، أسمق ؾمٚمٛم٦م اخلزاقمل اًمٌٖمدادي ُمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمٕمزيز هق (2)

أمحد  :روى عـه. وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،اهلل اًمٜمخٕمل سمـ ؾمٚمٛم٦م، وذيؽ سمـ قمٌد

از، وحمٛمد سمـ رطمٞمؿ اًمٌزّ اًم سمـ طمٜمٌؾ، وحمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك اعمخرُمل، وحمٛمد سمـ قمٌد

 .ُمٜمّمقر اًمٓمقد

٤من ذم يمت٤مب ٌّ وذيمره اسمـ طمِ  ."صم٘م٦م": ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م، قمـ حیٞمك سمـ ُمٕملم

 ."ُم٤مت ؾمٜم٦م شمًع أو ؾمٌع وُمئتلم سمٓمرؾمقس: ي٘م٤مل": ىم٤مل اًمٌخ٤مري ."اًمث٘م٤مت"

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  392، ١٨/391 ،6788:سم٤مب اعمٞمؿ، ُمـ اؾمٛمف ُمٜمّمقر، ر ،"هتذي٥م اًمٙمامل")

اًمٚمَّٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًمّرمحـ أسمق احلرث اًمٗمٝمٛمل، احلٜمٗمل إُم٤مم أهؾ ُمٍم ذم اًمٗم٘مف  هق( 3)

يمت٤مب "، "يمت٤مب اًمت٤مريخ": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه175وشمقذّم سمٛمٍم ؾمٜم٦م  ٩٢واحلدي٨م، ُوًمد ؾمٜم٦م 

 (.٥/٦٧١، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                  ."اعم٤ًمئؾ ذم اًمٗم٘مف
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 ،(4)طمّدصمٜم٤م يقٟمس": صمّؿ روي ُمّرًة أظمری هٙمذا ،(3)"، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري(2)قمـ قمٛمرو

                                                

 ،قمٌد اهلل سمـ ديٜم٤مر :روى عن .أسمق قمٌد اهلل اعمدين ،د اًمٚمٞمثليزيد سمـ قمٌداهلل سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ اهل٤مهق ( 1)

 ;        وأيب ُمرة ُمقمم ،واًمزهري ،وقمٛمرو اسمـ أيب قمٛمرو ُمقمم اعمٓمٚم٥م ،حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل

وطمٞمقة سمـ  ،واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ،ٟمّم٤مريؿمٞمخف حیٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إ :وعـه .وآظمريـ ،ه٤مٟمئ أمّ   ;

٤من ذم ٌّ وذيمره اسمـ طمِ . "صم٘م٦م" :٤ًمئلٕملم واًمٜمَّ ىم٤مل اسمـ ُمَ  .وآظمرون ،واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،ذيح

 ."يمثػم احلدي٨م ،ويم٤من صم٘م٦م ، سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وُمئ٦مشمقذّم " :وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد. "اًمث٘م٤مت"

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  355، ٩/354 ،8016:طمرف اًمٞم٤مء، ُمـ اؾمٛمف يزداد ويزيد، ر ،"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

أسمق قمثامن  ،اهلل سمـ طمٜمٓم٥م اعمخزوُمل سمـ قمٌدقمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو اؾمٛمف ُمٞمنة ُمقمم اعمٓمٚم٥م  هق( 2)

 ،قمرجوإ ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وقمٙمرُم٦م ،وُمقٓه اعمٓمٚم٥م ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ :روى عن .اعمدين

 .وآظمرون ،وؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب احل٤ًمم ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،يزيد سمـ اهل٤مد :وعـه .وهمػمهؿ

ُم٤مت ذم ظمالوم٦م أيب " :دىم٤مل اسمـ ؾمٕمو. "ٓ سم٠مس سمف" :وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ. "صم٘م٦م" :ىم٤مل أسمق زرقم٦م

 ."اعمديٜم٦م اهلل دٞموزي٤مد سمـ قمٌ، ضمٕمٗمر

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  190، ٦/189 ،5256:طمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمٛمرو، ر ،"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

 ، ُمـ ـمريؼ٤/59، 11244: ُمًٜمد أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ر، "ُمًٜمده"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (3)

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل يؾمٕمٞمد اخلدر أسمق ؾمٚمٛم٦م أٟم٤م ًمٞم٨م قمـ يزيد سمـ اهل٤مد قمـ قمٛمرو قمـ أيب

آدم ُم٤مداُم٧م إرواح  لسمٜم يٓ أسمرح أهمق !شمؽ وضمالًمؽسمٕمزّ  :فإسمٚمٞمس ىم٤مل ًمرسمّ  إنّ )) :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص

 ((.ٓ أسمرح أهمٗمر هلؿ ُم٤م اؾمتٖمٗمروين !وضمالزم يتومٌٕمزّ  :وم٘م٤مل اهلل ،ومٞمٝمؿ

 .اعمٕمروف سمحرُمل يقٟمس سـم حمٛمد سـم ُمًٚمؿ اًمٌٖمدادي، أسمق حمٛمد اعم١مدب، واًمد إسمراهٞمؿ سمـ يقٟمس هق (4)

اهلل اًمٜمخٕمل، واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، وأم هن٤مر اًمٌٍمي٦م وهل  مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، وذيؽ سمـ قمٌد :روى عن

إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب اجلقزضم٤مين، واسمٜمف إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ يقٟمس  :روى عـه .شمروي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ
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 .(1)"صمٜم٤م ًمٞم٨م احلدي٨م ؾمٜمداً وُمتٜم٤مً 

وًمٞمس ومٞمٝمام ذيمُر آرشمٗم٤مع  ،!((سمٕمّزيِت وضمالزم: ّن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملإ: ))وذم يمٚمٞمٝمام

 ، أٟم٤م اسمـ(2)طمّدصمٜم٤م حیٞمی سمـ إؾمح٤مق": سم٤مًمًٜمد اًمت٤مزم دي٨م صم٤مًمث٦مً اعمٙم٤مين أصالً، صمّؿ روى احل

                                                

ـ سمـ حمٛمد اعمٕمروف سمحرُمل، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، وأمحد سمـ اخلٚمٞمؾ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، وأ سمق ظمٞمثٛم٦م زهػم سم

 ;                .ٞمد، وقمثامن سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وقمكم اسـم اعمديٜملطمرب، وقمٌد سـم محَ 

صم٘م٦م ": وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم ."صم٘م٦م": ٕملمـ حیٞمك سمـ ُمَ قمىم٤مل قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل   ;

ًع ُم٤مت ًمت": ، وىم٤مل"اًمث٘م٤مت"٤من ذم يمت٤مب ٌّ وذيمره اسمـ طمِ  ."صدوق": وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ."صم٘م٦م

 ."ظمٚمقن ُمـ صٗمر ؾمٜم٦م ؾمٌع وُمئتلم

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  560-20/558 ،7778:سم٤مب اًمٞم٤مء، ُمـ اؾمٛمف يقٟمس، ر ،"هتذي٥م اًمٙمامل") 

 ، ُمـ ـمريؼ٤/82، 11367: ُمًٜمد أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ر، "ُمًٜمده"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل :ىم٤مل يؾمٕمٞمد اخلدر قمـ قمٛمرو قمـ أيب -سمـ اهل٤مديٕمٜمل -ًمٞم٨م قمـ يزيد 

آدم ُم٤مداُم٧م  لسمٜم يٓ أسمرح أهمق !شمؽ وضمالًمؽقمزّ و :قمز وضمؾ فإسمٚمٞمس ىم٤مل ًمرسمّ  إنّ )) :ي٘مقل

 ((.ٓ أسمرح أهمٗمر هلؿ ُم٤م اؾمتٖمٗمروين !وضمالزم يتومٌٕمزّ  :ًمف رسّمف قمز وضمؾوم٘م٤مل  ،إرواح ومٞمٝمؿ

 اًم٤ًمحلٞمٜمل أيْم٤مً  :وي٘م٤مل ،أسمق سمٙمر اًمًٞمٚمحٞمٜمل :وي٘م٤مل ،زيمري٤مء أسمق ،ؾمح٤مق اًمٌجكمإحیٞمك سمـ  هق (2)

وحیٞمك سمـ أيقب  ،وذيؽ ،واسمـ هلٞمٕم٦م ،اًمٚمٞم٨م :روى عن .واًمًٚمحلم ىمري٦م سم٘مرب سمٖمداد

وحمٛمقد  ،وقمكم سمـ اعمديٜمل ،وأسمق سمٙمر اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ،محد سمـ طمٜمٌؾأ :وعـه .وهمػمهؿ ،اعمٍمي

 .وآظمرون ،سمـ همٞمالن

وىم٤مل قمثامن اًمدارُمل قمـ . "ؿمٞمخ ص٤مًمح صم٘م٦م صدوق" :ؾمح٤مق قمـ أمحدإىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ 

وُم٤مت ؾمٜم٦م قمنم  ،حلديثف يم٤من صم٘م٦م طم٤مومٔم٤مً " :وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد. "صدوق اعمًٙملم" :ٕملماسمـ ُمَ 

 ."وُمئتلم وومٞمٝم٤م أرظمف همػم واطمد
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  .وًمٞمس ومٞمف ذيمُر اًمَ٘مًؿ ،"، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري(3)، قمـ أيب اهلٞمثؿ(2)قمـ دّراج (1)هلٞمٕم٦م

                                                

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  197، 9/196 ،7781:طمرف اًمٞم٤مء، ُمـ اؾمٛمف حیٞمك، ر ،"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

حمّدث  هق قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م اسمـ قم٘م٦ٌم سمـ ومرقم٤من سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ صمقسم٤من اًم٘م٤ميض، اإلُم٤مم، اًمٕمالُّم٦م،( 1)

وـمٚم٥م . ُوًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم. دي٤مر ُمٍم ُمع اًمٚمَّٞم٨م، أسمق قمٌد اًمرمحـ احليُمل، إقمدوزم

وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، وقمٛمرو سمـ : وشؿع من. اًمٕمٚمؿ ذم ص٤ٌمه، وًم٘مل اًمٙم٤ٌمر سمٛمٍم، واحلرَُملم

 :وعـه .ديٜم٤مر، ويمٕم٥م سمـ قمٚم٘مٛم٦م، حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، وأيب يقٟمس ُمقمم أيب هريرة، وظمٚمؼ يمثػم

واًمٚمَّٞم٨م سمـ ؾمٕمد، واسمـ اعم٤ٌمرك، وحیٞمك سمـ  ،اقمل، وؿمٕم٦ٌم، واًمثقري وُم٤مشمقا ىمٌٚمفوإوز

 .إؾمح٤مق، وظمٚمؼ يمثػم، ظم٤ممتتٝمؿ اسمـ رُمح

وىم٤مل  ."ُم٤م يم٤من حمّدث ُمٍم إّٓ اسمـ هلٞمٕم٦م: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل": ىم٤مل أسمق داود

وعم٤م ُم٤مت اسمـ . "قمٜمد اسمـ هلٞمٕم٦م إصقل، وقمٜمدٟم٤م اًمٗمروع": ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: زيد سمـ احل٤ٌمب

أّٟمف شمقذم ؾمٜم٦م . "ُوًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕملم": وىم٤مل اسمـ سمٙمػم ."ُم٤م ظمٚمػ ُمثٚمف": هلٞمٕم٦م ىم٤مل اًمٚمَّٞم٨م

 .ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ، وُمـ رؤؾم٤مء أهؾ ُمٍم، وحمتِمٛمٞمٝمؿ، أـمٚمؼ. أرسمع وؾمٌٕملم وُمئ٦م

 (.ٓم٤مً ُمٚمت٘م 294-٦/284، 1309: ، قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م سمـ قم٘م٦ٌم سمـ ومرقم٤من، ر"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء")

أيب اهلٞمثؿ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو  :وروى عن .اًمرمحـ ج سمـ ؾمٛمٕم٤من ي٘م٤مل اؾمٛمف قمٌددرا هق( 2)

وقمٛمرو  ،واسمـ هلٞمٕم٦م ،طمٞمقة سمـ ذي٩م :وعـه .وقمٞمًك سمـ هالل اًمّمدذم وهمػمهؿ ي،اًمٕمتقار

 :وىم٤مل اسمـ يقٟمس. "دراج صم٘م٦م" :ٕملمقمـ اسمـ ُمَ  ،ىم٤مل اًمدوري .وهمػمهؿ ،ٞم٨مواًمٚمَّ  ،سمـ احل٤مرث

 ."(ه126)ؾمٜم٦م  ي٘م٤مل شمقذّم  ،يم٤من ي٘مص سمٛمٍم"

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  30، ٣/29، 1886:، رطمرف اًمدال، ُمـ اؾمٛمف دراج، "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

أيب ؾمٕمٞمد  :روى عن .أسمق اهلٞمثؿ اعمٍمي ،اًمٕمتقاري لٞمثقمٌٞمد اًمٚمَّ  :وي٘م٤مل ،هق ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سـم قمٌدة( 3)

 ،ويمٕم٥م سمـ قمٚم٘مٛم٦م ،ًٛمحدراج أسمق اًم :وعـه .وأيب ٟمية ،وأيب هريرة ،ويم٤من ذم طمجره ،اخلدري
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 .(1)((ٓ أزال أهمٗمر هلؿ ُم٤م اؾمتٖمٗمروين: ىم٤مل اًمرّب قمّز وضمؾ: ))رأؾم٤مً، إٟماّم ومٞمف

ذيمر هذا احلدي٨م ذم  (2)اعمٜمذرياإلُم٤مم إضمؾ طم٤مومظ احلدي٨م قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ 

ًمٚمح٤ميمؿ، وإّٟمام هق  (4)"اعمًتدَرك"و "ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد"قمـ  (3)"اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"

                                                

 :وىم٤مل اًمٕمجكم. "اًمث٘م٤مت"٤من ذم ٌّ وذيمره اسـم طمِ . "صم٘م٦م" :ٕملمقمـ اسـم ُمَ  ،ىم٤مل اسـم أيب ظمٞمثٛم٦م. وهمػمهؿ

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٣/497، 2674:، رطمرف اًمًلم، ُمـ اؾمٛمف ؾمٚمٞمامن، "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")    ."شم٤مسمٕمل صم٘م٦م"

 ، ُمـ ـمريؼ٤/152، 11729: ُمًٜمد أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ر، "ُمًٜمده"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم  (1)

ف أٟمّ  ملسو هيلع هللا ىلص لٌقمـ اًمٜمّ  يؾمٕمٞمد اخلدر اهلٞمثؿ قمـ أيب حیٞمك سمـ إؾمح٤مق أٟم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م قمـ دراج قمـ أيب

 :ىم٤مل ،أضم٤ًمدهؿ آدم ُم٤مداُم٧م أرواطمٝمؿ ذم لسمٜم يٓ أزال أهمق !رّب  يأ :ىم٤مل إسمٚمٞمس)) :ىم٤مل

 ((.ٓ أزال أهمٗمر هلؿ ُم٤م اؾمتٖمٗمروين :قمز وضمؾ وم٘م٤مل اًمرّب 

سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالُم٦م احل٤مومظ زيمل اًمّديـ أسمق حمٛمد اعمٜمذري قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ  هق (2)

إقمالم ": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه656وشمقذّم ؾمٜم٦م  581اًم٘مػمواين صمّؿ اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل، ُوًمد ؾمٜم٦م 

، "اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"ذم احلدي٨م، و "إُم٤مزم"، و"سم٠مظم٤ٌمر ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري حمٛمد سمـ ؾمالم

ـ زوال اًمٔمٛم٠م ذم ذيمر ُمَ "، و"وومٞم٤مت اسمـ اعمٗمْمٚم٦م" قمغم ذيالً  "اًمتٙمٛمٚم٦م ذم وومٞم٤مت اًمٜم٘مٚم٦م"

ٕيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي ذم  "ذح اًمتٜمٌٞمف"و. "ُمـ اًمِمّدة واًمٕمامملسو هيلع هللا ىلص اؾمتٖم٤مث سمرؾمقل اهلل 

ذم احلدي٨م،  "يمٗم٤مي٦م اعمتٕمٌّد وحتٗم٦م اعمتزّهد"ذم احلدي٨م، و "اًمٗمقائد اًمًٗمري٦م"اًمٗمروع، و

 (.473، ٥/472، "وملمهدي٦م اًمٕم٤مر")     .، وهمػم ذًمؽ"اعمٕمجؿ اعمؽمضمؿ"و

يـ أيب حمٛمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اًم٘مقي ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ زيمل اًمدّ   :"اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" (3)

 (.١/335، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                .ه656اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اعمٜمذري

 ، ُمـ ـمريؼ٧/2736، 7672: يمت٤مب اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م، ر، "اعمًتدَرك"أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (4)

إّن )) :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  أنّ  ؾمٕمٞمد  قمـ أيب ،اهلٞمثؿ أيبقمـ دراج قمـ  رو سمـ احل٤مرث،قمٛم
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اجلٚمٞمؾ احل٤مومظ ضمالل اًمّديـ  ويمذًمؽ ذيمره اإلُم٤ممُ  ،(1)!((سمٕمّزيِت وضمالزم: ))ٟم٘مؾ أيْم٤مً 

 (4)يٕمغم قمـ اإلُم٤مم أمحد وأيب (3)"اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"و (2)"اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"اًمًٞمقـمل ذم 

ٟمٕمؿ، روی اًمٌٞمٝم٘مل احلدي٨َم ذم . واحل٤ميمؿ، ويمذًمؽ ًمٞمس ومٞمٝمام ذيمٌر ًمالرشمٗم٤مع اعمٙم٤مين

أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ أمحد ": طمٞم٨م ىم٤مل ،اهذا اًمٓمريؼ إظمػم قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م "يمت٤مب إؾمامء"

 ....................................................،(1)، أٟم٤م أمحد سمـ قمٌَٞمد(5)سمـ قمٌدان

                                                

وم٘م٤مل  أسمرح أهمقي قم٤ٌمدك ُم٤مداُم٧م أرواطمٝمؿ ذم أضم٤ًمدهؿ،ٓ ! وقمّزشمؽ ي٤مرّب  :اًمِمٞمٓم٤من ىم٤مل

 ((.ٓ أزال أهمٗمر هلؿ ُم٤م اؾمتٖمٗمروين! وقمّزيت وضمالزم :شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمرّب 

 .٢/309، 3:يمر واًمدقم٤مء، اًمؽمهمٞم٥م ذم آؾمتٖمٗم٤مر، ر، يمت٤مب اًمذ"اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م" (1)

: 124، اجلزء إّول، صـ2025: ، طمرف اهلٛمزة، ر"ُمـ طمدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"( 2)

 .ه٩١١، اعمتقرّم ؾمٜم٦م ًمٚمِمٞمخ احل٤مومظ ضمالل اًمّديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل

 .(١/٤٤٢، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

: 6487، صـ277: ، طمرف اهلٛمزة، ر"اجل٤مُمع اًمٙمٌػم"دي٨م اعمًّٛمك سمـذم احل "قاُمعمجع اجل": أي( 3)

 .ه٩١١، اعمتقرّم ؾمٜم٦م ًمٚمِمٞمخ احل٤مومظ ضمالل اًمّديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل

 .(469، 468/ ١،و١/٤٤٢، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

، ُمـ 399، ١/398، 1274:ُمًٜمد أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ر، "ُمًٜمده"أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم  (4)

إّن إسمٚمٞمس ىم٤مل )) :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ؾمٛمٕم٧م: ىم٤ملؾمٕمٞمد  قمـ أيب سمـ احل٤مرث، قمٛمرو ـمريؼ

ومٌٕمّزيت  :فرسم   ًمف ىم٤مل ٓ أسمرح أهمقي اسمـ آدم ُم٤مداُم٧م إرواح ومٞمٝمؿ،! سمٕمّزشمؽ وضمالًمؽ :ًمرسّمف

 ((.أهمٗمر هلؿ ُم٤م اؾمتٖمٗمروينأسمرح ٓ ! وضمالزم

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف (5)
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 ، صمٜم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م، قمـ دّراج، قمـ أيب اهلٞمثؿ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد (3)، صمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم(2)ر سمـ حمٛمدصمٜم٤م ضمٕمٗم

                                                

اًمّمٗم٤مر، اسمـ  ،اًمٌٍمي ًـ، أمحد سمـ قمٌٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ،اعمجقد، أسمق احل ،احل٤مومظ ،ُم٤مماإل هق (1)

قمغم اعمًٜمد اًمذي يٙمثر أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ خترجيف ذم  "يمت٤مب اًمًٜمـ"زوضم٦م اًمٙمديٛمل، وُم١مًمػ 

 ;             حمٛمد سمـ يقٟمس اًمٙمديٛمل، وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمؽمُمذي، وأسم٤م سمٙمر سمـ  :شؿع .شمقاًمٞمٗمف

٤م ُمـ هذه اًمٓمٌ٘م٦م، وم٠مقمغم ُم٤م قمٜمده أصح٤مب يزيد سمـ ه٤مرون، أيب اًمدٟمٞم٤م، واسمـ أيب ىمامش، وظمٚم٘م ; 

. "يم٤من صم٘م٦م صمٌت٤مً ": ىم٤مل .اًمدارىمٓمٜمل، وقمكم سمـ أمحد سمـ قمٌدان، وـم٤مئٗم٦م :حاث عـه .وٟمحقه

 وشمقذّم . ؾمٛمع ُمٜمف اسمـ قمٌدان ذم ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م :قؾت. ػ اعمًٜمد وضمقدهصٜمّ 

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  245، ١١/244، 3236:ر ،"ءؾمػم أقمالم اًمٜمٌال")              .سمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ

ؿمٞمخ اًمقىم٧م، أسمق سمٙمر  اًمث٧ٌم، ،احل٤مومظ ،ُم٤مماإل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اعمًتٗم٤مضهق  (2)

ل ُم٤م يمت٧ٌم احلدي٨م ؾمٜم٦م أرسمع وقمنميـ أوّ : وىم٤مل، ًمد ؾمٜم٦م ؾمٌع وُمئتلموُ  .اًم٘م٤ميض ،اًمٗمري٤ميب

ؿمٞم٤ٌمن  :حاث عن .هر اًمذهكمخ ُمقًمده اًم٘م٤ميض أسمق اًمٓم٤مأرّ ، ػ اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٜم٤مومٕم٦موصٜمّ  .وُمئتلم

سمـ ومروخ، وىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، وأيب ُمّمٕم٥م اًمزهري، وإؾمح٤مق سمـ راهقيف، وأيب ضمٕمٗمر اًمٜمٗمٞمكم، 

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين، وأسمق  :حاث عـه .وأيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وقمكم سمـ اعمديٜمل، وظمٚمؼ يمثػم

ـ اًمزهري، وهق أمحد سمـ قمدي، وقمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ ىم٤مٟمع، وأسمق اًمٗمْمؾ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اًمرمح

 .ظم٤ممت٦م أصح٤مسمف

ُم٤مت ": ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ."اًمٗمري٤ميب ىم٤ميض اًمديٜمقر ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ": ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م

 ."اًمٗمري٤ميب ذم اعمحّرم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصمٛمئ٦م

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  385-٩/382، 2713:، ر"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء")

وسمٖمالن ُمـ  .قٓهؿ أسمق رضم٤مء اًمٌٖماليناهلل اًمث٘مٗمل ُم ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٞمؾ سمـ ـمريػ سمـ قمٌد هق( 3)

 ،ُم٤مًمؽ: روى عن .اؾمٛمف قمكم :وىم٤مل اسمـ ُمٜمدة .وىمتٞم٦ٌم ًم٘م٥م ،اؾمٛمف حیٞمك :ىمرى سمٚمخ ىم٤مل اسمـ قمدي

وُمروان  ،واسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وأيب أؾم٤مُم٦م ،وومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ،وطمٗمص سمـ همٞم٤مث ،واسمـ هلٞمٕم٦م ،ٞم٨مواًمٚمَّ 
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 .(1)"اخلدري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

ـُ هلٞمٕم٦م، ويمالم اعمحّدصملم ومٞمف  ومٗمٞمف ذيمٌر ًمالرشمٗم٤مع اعمٙم٤مين، وًمٙمـ ذم ؾمٜمده اسم

ذم سم٤مب ُمٕمٚمقٌم ُمٕمٝمقٌد، وإذا يم٤من ذم طمديثف ٟمزاٌع ًمألئٛم٦م ذم سم٤مب إطمٙم٤مم، ومام سم٤مًمؽ 

 !.؟...اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م اًمذي هق أؿمّد إسمقاب

صمقن (2)"ذم ومتح اعمٖمٞم٨م"هق ُمدًمِّس يمام  :أقول: 155 الرضب ، وٓ ي٘مٌؾ اعمحدِّ

 .قمٜمٕمٜم٦م اعمدًمِّس

 .....هق يروي قمـ اًمدّراج، واًمدّراج قمـ أيب اهلٞمثؿ، وذم :أقول: 151الرضب 

                                                

وروى ًمف  ،ؾمقى اسمـ ُم٤مضم٦م اجلامقم٦م :روى عـه .وويمٞمع ذم آظمريـ ،وأيب ُمٕم٤موي٦م ،سمـ ُمٕم٤موي٦م

 ;       وأيب سمٙمر سمـ  ،وأمحد سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ،واسمـ ُم٤مضم٦م سمقاؾمٓم٦م أمحد اسمـ طمٜمٌؾ اًمؽمُمذي أيْم٤مً 

وأسمق ظمٞمثٛم٦م  ،ٕملموحیٞمك سمـ ُمَ  ،قمكم سمـ اعمديٜمل وروى قمٜمف أيْم٤مً  ،وحمٛمد سمـ حیٞمك اًمذهكم ،أيب ؿمٞم٦ٌم ; 

 .وآظمرون ،حمٛمد اًمٗمري٤ميبوضمٕمٗمر سمـ  ،واحلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من ،وأسمق زرقم٦م ،زهػم سمـ طمرب

وىم٤مل أمحد سمـ  ."صدوق" :٤ًمئلزاد اًمٜمَّ . "صم٘م٦م": ٤ًمئلٕملم، وأسمق طم٤مشمؿ، واًمٜمَّ ىم٤مل اسمـ ُمَ 

( ه150)ًمدت ؾمٜم٦م وُ  :ومٞمام روى ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م ومج٤مقم٦م ؾمٛمٕمتف ي٘مقل يم٤من صمٌت٤مً " :ؾمٞم٤مر اعمروزي

 ."وُم٤مت ًمٚمٞمٚمتلم ظمٚمت٤م ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئتلم

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  489، ٦/488، 5710:ر ف، ُمـ اؾمٛمف ىمتٞم٦ٌم،طمرف اًم٘م٤م ،"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إصم٤ٌمت اًمٕمّزة هلل  ،"إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (1)

 .١/221قمزوضمؾ، 

ًمِمٛمس اًمّديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ  ،١/207، اًمتدًمٞمس، "ومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م"( 2)

، ًمٕمّٚمف أطمًـ اًمنموح. ه902اًمًخ٤موي، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ـٌ  .وهق ذٌح طمً

 .(١/177، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")
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حیٞمی وم٘مط، ووّٕمٗمف اإلُم٤مم أمحد وىم٤مل  ٟم٘مؾ شمقصمٞمَؼ اًمدّراج قمـ اإلُم٤مم (1)"قمتدالُمٞمزان آ"

، وىم٤مل اإلُم٤مم "صم٘م٦مُم٤م هق ": (2)، وىم٤مل اإلُم٤مم ومْمٚمؽ اًمرازي"ُمٜم٤ميمػم": ٕطم٤مديثف

٤مئل ٕمدُم٤م ، وىم٤مل اسمـ قمدي سم"وٕمٞمػ": ، وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طم٤مشمؿ"ُمٜمَٙمر احلدي٨م": اًمٜمًَّ

وىم٤مل ، "وٕمٞمػ": ، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل"قم٤مُّمتٝم٤م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م": روی ًمف أطم٤مدي٨م

ح ذم سم٤مسمف (3)"قمتدالُمٞمزان آ"ذم  يمّٚمٝم٤م هذه إىمقال ،"ُمؽموك": ُمّرةً  ، وأظمػماً اًم٘مقل اعمٜم٘مَّ

 .(4)"ٌػ ٞمذم طمديثف قمـ أيب اهلٞمثؿ وٕم ،صدوٌق ": "اًمت٘مري٥م"ُم٤م طمّرره طم٤مومظ اًمِم٠من ذم 

غم قمَ أَ  ،!وم٠مهّي٤م اعمحدث اًمٙمٌػم ،ه٤مهٜم٤م قمـ أيب اهلٞمثؿ ٟمٗمًف، ومث٧ٌم وٕمُٗمف واًمرواي٦م

 !.؟...إطم٤مدي٨م صحٞمح٦مً ءة ىمٚم٧َم هذه اًمٌذا

قمغم اؾمتدًٓمؽ سم٤مٕطم٤مدي٨م  ٤مت اًمًٌع يم٤مٟم٧مهذه اًميسم :154الرضب 

تٌقء ؾم اعمخّمقص٦م، وه٤مك قم٤مُّم٦ًم، وم٤محلدي٨م اًمذي ضمئ٧َم سمف وُم٤م ؾمت٠ميت سمف ُمـ ُمثٚمف،

                                                

ًمِمٛمس اًمّديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل : "ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل": أي( 1)

 (.٢/٧٣١،  "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                .ه٧٤٨احل٤مومظ، اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

. ه270 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،ي اعمٕمروف سمٗمْمٚمؽ اًمّم٤مئغ٤مس اًمرازاحل٤مومظ أسمق سمٙمر اًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمٌّ هق ( 2)

 ."هق أطمد أئٛم٦م احلدي٨م ـم٤مف اًمٌالد وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ" :"شمذيمرة احل٤مومظ"ذم  :ىم٤مل اًمذهٌل

 .(652، ٥/651، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .ُمٚمت٘مٓم٤مً  25، ٢/24، 2667:، طمرف اًمدال، دراج، حت٧م ر"ُمٞمزان آقمتدال"( 3)

 .141، صـ1824:ر ، طمرف اًمدال، حت٧م"شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"( 4)
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اعمٙم٤مٟم٦م واعمٜمزًم٦م  (1)سمٛمٕمٜمی "اعم٘م٤مم"و "اعمٜمزل"و "اعمٙم٤من"ؾ ذم يمّؾ ذًمؽ٪ وم٢مّن سم٤مًمٗمِم

قمالج هق  ُمـ ذوي اًمٕمٚمؿ، وًمٙمـ ُم٤م كسمحٞم٨م ٓ خیٗمك قمغم إدٟمهُل٤م واعمرشم٦ٌم ؿم٤مع اؾمتٕمام

 .اجل٤مهؾ اًمٗم٤مىمد اًمٕم٘مؾ

ُمّمدرًا ُِمٞمٛمٞم٤ًّم، ومحٞمٜمئٍذ يٙمقن  "اعمٙم٤من"يٛمٙمـ أن يٙمقن  :أقول: 159الرضب 

 .اًمقضمقد اإلهلل ، وارشمٗم٤مٌع، واقمتالءُ يمقٌن، ووضمقدٌ : طم٤مصٚمف

، ىم٤مل !؟...ؿ٦ًم ُمـ أطمد ذوي اًمٕمٚمٞمهؾ ؾمٛمٕم٧َم إو٤موم٦ًم شمنميٗم :152الرضب 

وم٦ماهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمٕم٦ٌم  ﴿: اعمنمَّ  ﴾ =الم>125: اًمٌ٘مرة ًّ : ، وىم٤مل ذم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًم

﴿ ﴾ =الم>17: ُمريؿ ًّ ﴿: ، وىم٤مل ًمٜم٤مىم٦م ص٤مًمٍح قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم   ﴾ 

ح اًمٙمٌػم هلل شمٕم٤ممم ومقق، وًمٙمٜمّف اخّتذ اًمٍمَّ ": ، وم٢مذن يٛمٙمٜمؽ أن شم٘مقل>73: إقمراف=

، وهؾ هق رايم٥ٌم !؟...، وهؾ ُمٕمٌقدك ذو روٍح "وم٦ًم صٖمػمًة ًمٞمٌٞم٧م سم٤مًمّٚمٞمؾ ذم ُمّٙم٦مهمر

 ....!إذا ل شمًتحل وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م!. ؟...٦مٍ ختٞمّ سمَ  قمغم ٟم٤مىم٦مٍ 

ؽ ًمإلطمراج  ًَ وهذا قمدّوك اإلُم٤مُم اًمٌٞمٝم٘مل ٟمٗمًف اًمذي ذيمرَت يمت٤مسَمف وقمرو٧َم ٟمٗم

 :رة اعمذيمقرة ؾم٤مسم٘م٤مً سمٕمد اًمٕم٤ٌم "يمت٤مب إؾمامء واًمّّمٗم٤مت"إمم إسمد، ي٘مقل ذم ٟمٗمس 

    وه٤مهٜم٤م ًمٗمٔم٦ٌم أظمری ذم ىمّّم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م رواه٤م ىمت٤مدة قمـ أٟمس : ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن"

يٕمٜمل أهؾ -(( ومٞم٠مشمقين)) :اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمـ اًمٜمٌّل صغّم  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-

                                                

: حت٧م هذا احلدي٨م> (٢/571، "يمِمػ اًمٔمٜمقن"): اٟمٔمر شمرمجتٝم٤م= "اعمرىم٤مة"ومٚمذًمؽ ىم٤مل ذم ( 1)

، يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب آؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م، "اعمرىم٤مة". ="ُمٙم٤مٟمتل: وارشمٗم٤مع ُمٙم٤مين، أي"

 .>ُمـ اإلُم٤مم أمحد رو٤م: أي= ُمٜمف> ٥/175، 2344:اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، حت٧م ر



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

075 

 داره ذم: ، أي(1)((ذن زم قمٚمٞمف١مي٠ًمًمقين ًمٚمِّمٗم٤مقم٦م، وم٠مؾمت٠مِذُن قمغم ريبِّ ذم داره ومٞم)) -اعمحنم

 ﴾     ﴿: اًمتل دّوره٤م ٕوًمٞم٤مئف، وهل اجلٜم٦ّم، يم٘مقًمف قمّز وضمؾ

: ، ويمام ي٘م٤مل>25: يقٟمس= ﴾    ﴿: ، ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم>27: إٟمٕم٤مم=

٦ًم ًمٚمٜم٤ّمس، واحلرم اًمذي ضمٕمٚمف ، يريدون اًمٌٞم٧َم اًمذي ضمٕمؾ اهلل ُمث٤مسم"طَمَرُم اهلل"و "سمٞم٧ُم اهلل"

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ًمف قمغم ؾم٤مئر إرواح، وإّٟمام ذًمؽ ذم شمرشمٞم٥م  "روُح اهلل"أُمٜم٤مً، وُمثٚمف 

﴿: -طمٙم٤مي٦ًم قمـ ومرقمقن: أي-اًمٙمالم، يم٘مقًمف ضمّؾ وقمال            

  ﴾ =صغّم اهلل -إّٟمام هق رؾمقل اهلل إًمٞمٝمؿ، و "اًمّرؾمقل"، وم٠مو٤مف >27: اًمِمٕمراء

 .سم٤مظمتّم٤مر ـ، اه(2)"أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ -شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

يـ ـ احلدي٨م إّول، ومٚمق ومروٜم٤م هذَ ر قمهذا ضمقاٌب آظَم  :154الرضب 

قمغم ُم٤م زقمٛمتَف،  "ُمٙم٤من" محٚمٜم٤م يمٚمٛم٦مَ ه آٟمٗم٤ًم، وذيمرُ  عم٤مرّ الم قمغم هن٩م احلدي٨م إّول احلديثَ 

، ومٖم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف أّن ُم٤م هتقى طم٥ًم -ضمّؾ ضمالًمف- اًمٕمّزةذي طمية وضمٕمٚمٜم٤م ٟمًٌتَف إمم 

أطم٤مد، وهذا اًم٘مدر ٓ يّمٚمح ًمالؾمتٜم٤مد سمف، وٓ  ديثلَم ُمـاحلورد ذم  "ُمٙم٤من"يمٚمٛم٦م 

قمٚمٞمف٪ ّٕن ذم ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ اعمتٕمّٚم٘م٦م سمذات اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ٓ يّمٚمح  يٚمٞمؼ آقمتامدُ 

إًمٞمف اإلُم٤مُم اًمٌٞمٝم٘مل ي٘مقل ذم طمدي٨ُم أطم٤مد ًمٚم٘مٌقل أصالً، ومٝمذا قمدّوك اًمذي اؾمتٜمدَت 

                                                

 ﴿: ، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم"صحٞمح اًمٌخ٤مري"( 1)          

 ﴾ =1282، صـ7440:، ر>23، 22: اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ "إؾمامء واًمّمٗم٤مت"( 2)

﴿               ﴾ =189، ٢/188، >9، 8: اًمٜمجؿ. 
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ًِ  "يمت٤مب إؾمامء واًمّّمٗم٤مت" شمرك أهُؾ اًمٜمٔمر أصح٤مسُمٜم٤م آطمتج٤مَج سم٠مظم٤ٌمر ": فٟمٗم

أطم٤مد ذم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، إذا ل يٙمـ عم٤م اٟمٗمرد ُمٜمٝم٤م أصٌؾ ذم اًمٙمت٤مب أو اإلمج٤مع، 

 .(1)"واؿمتٖمٚمقا سمت٠مويٚمف

ذم إصم٤ٌمت اًمّّمٗم٤مت أّٟمف  فٝمإصؾ ذم هذا وُم٤م أؿمٌ": وومٞمف ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم اخلّٓم٤ميب

ام يث٧ٌم ٌٓ جيقز ذًمؽ، إّٓ أن يٙمقن سمٙمت٤مٍب ٟم٤مـمٍؼ، أو ظمؼٍم ُم٘مٓمقٍع سمّمّحتف، وم٢من ل يٙمقٟم٤م وم

ُمـ أظم٤ٌمر إطم٤مدي٨م اعمًتٜمدة إمم أصٍؾ ذم اًمٙمت٤مب، أو ذم اًمًٜم٦ّم اعم٘مٓمقع سمّمّحتٝم٤م، أو 

اًمقاضم٥م، ٘م٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وُم٤م يم٤من سمخالف ذًمؽ وم٤مًمتقىم ػ قمـ إـمالق آؾمؿ سمف هق سمٛمقاومَ 

يـ واًمٕمٚمؿ ُمع  ويت٠مّول طمٞمٜمئٍذ قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمٛمٕم٤مين إصقل اعمتَٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أىم٤مويؾ أهؾ اًمدِّ

 .(2)"ذم هذا اًم٤ٌمب هٕمتٛمدٟماًمٙمالُم، و ٤مقمٚمٞمٝم لٌٜمٟمل تإصقل اًم قه اٟمٗمل اًمتِمٌٞمف ومٞمف، هذ

أّن اهلل شمٕم٤ممم ": وسمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ مجٞمع ضمٝم٤مٓشمؽ  ىمد اّدقمٞم٧َم   :154الرضب 

الً٪ ّٕن راضِمع اّدقم٤مءك ُمت٠مُمِّ ! ومٞم٤م هذا. "حٞمح٦م٤مسم٧ٌم سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٍّمحی٦م اًمّّم ًمف ُمٙم٤مٌن صم

يمقن إطم٤مدي٨م سحی٦ًم رٌء قمٔمٞمٌؿ، هم٤مي٦م ُم٤م يث٧ٌم اه٤م أّن عمٕمٌقك ُمٙم٤مٟم٤ًم ومٞمام شمزقمؿ 

صمّؿ ٜمٗمًؽ، سم ٞمتَفاّدقم ُم٤م ، ٓ شمٗمٝمؿ...!، وم٠مّٟمك ظمرج ُمـ ذًمؽ أّن اعمٙم٤من هق قمرٌش ومح٥ًم

 ...!.ٗم٤مت اإلهلٞم٦ّمٙمالم ذم اًمّّم ًمسم٤م ُمع ذًمؽ شمتجرأ

                                                

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمٙمالم وُم٤م يًتدل سمف، سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم اًم٘مدم "إؾمامء واًمّمٗم٤مت"( 1)

 .٢/92واًمرضمؾ، 

 .٢/70، سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم إص٤مسمع، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت"( 2)
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: سمؾ ذم احلدي٨م إّول ذيمٌر ًمًدرة اعمٜمتٝمك طمٞم٨م ىم٤مل :أقول: 154الرضب 

ی ضم٤مء ؾمدرَة اعمٜمتٝمی، ودٟم٤م اجل٤ٌّمُر رب  صمّؿ قمال سمف ومقق ذًمؽ سمام ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ اهلل، طمتّ ))

ی يم٤من ُمٜمف ىم٤مب ىمقؾَملم أو أدٟمك، وم٠موطمك إًمٞمف ومٞمام أوطمی مخًلم اًمٕمّزة ومتدمّم، طمتّ 

 .احلدي٨م... (1)((صالةً 

وم٢من صم٧ٌم إـمالُق اعمٙم٤من طم٥ًم زقمٛمؽ اًم٤ٌمـمؾ، وم٢مٟماّم يث٧ٌم قمغم ؾمدرة اعمٜمتٝمكٓ  

 .،ٓ  طمقَل وٓ ىمّقَة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ"اًمٍمحی٦م إطم٤مدي٨م": هذا ُم٤م ىمٚمتَف أ ،قمغم اًمٕمرش

 الصػعة الرابعة

 .ًمٚمًٜم٦ّم سم٠مّن آؾمتقاء قمغم اًمٕمرش سمٛمٕمٜمی اًم٘مٕمقد واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار ُمٓم٤مسمٌؼ  كقمادّ 

ضمرى ُمٜمّم٥ُم اًمتنميع إمم ! ذم ُمّٚمتٙمؿ ُمٕمنم اًمقه٤مسمٞم٦م :أقول: 154فالرضب 

ـمالىم٤مت اًمنمقمٞم٦ّم أيْم٤مً، وأٟم٧م إلااًم٘مرون اًمثالصم٦م، صمّؿ سمٕمد ذًمؽ ىمد اٟمًّد سم٤مُب اًمٕمٛمقُم٤مت و

ُم٤م طمدث ذم أُمقر اًمّديـ سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦م سمدقم٦ٌم ": ىمد يمت٧ٌَم ذم حتريرك ٟمٗمًف! ي٤مهذا

وم٢مذن قمٚمٞمؽ أن شمٙمقن رضمالً وشُمث٧ٌم ؾُمٜمّٞم٦َم هذه اعمٕم٤مين  ،"٦ٍم والًم٦مٌ سم٤مٓشمٗم٤مق، ويمّؾ سمدقم

سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّّمحٞمح٦م اعمٕمتَٛمدة ُمـ أئٛم٦م اًمًٜم٦ّم ُمـ  "ًمالؾمتقاء قمغم اًمٕمرش"اًمثالصم٦م 

قمغم ٟمٗمًؽ سم٠مّٟمؽ ُمٌتدٌع و٤مل  ذم  أن شمِ٘مرّ سمٕملم، وإّٓ اًمت٤م لسمٕم٤م وشمٕملماًمّّمح٤مسم٦م اًمٙمرام واًمت٤مسم

 .ضمٍؾ أو رضمَٚملم ُمـ أهؾ اهلٜمد ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنمؾ رٞمسم٘م ـّ تٓ شمثٌ اًمًٜمّٞم٦مَ  وم٢منّ  ٪اًمٜم٤ّمر

                                                

﴿: قمز وضمؾ ، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف"صحٞمح اًمٌخ٤مري" (1)     

﴾ =1296، صـ7517:، ر>164: اًمٜم٤ًمء. 
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ىمد أٟمٙمرَت ذم ٟمٗمس حتريرك أن شُمرومع ! وأٟم٧م ي٤مهذا :أقول: 153الرضب 

أّٟمف ل يث٧ٌم ُمـ طمدي٨ٍم صحٞمٍح ٓ ىمقزم  وٓ ": إيدي ذم اًمّدقم٤مء سمٕمد اًمّّمالة، ويمت٧ٌَم 

ؽ ذم إٟمٙم٤مر اًمت٘مٚمٞمد، ومٕمٚمٞمؽ إن يمٜم٧َم حتؽمم ىمقًمؽ، وشمٕمتٜمل سمٛمذهٌ ،"ومٕمكم  وٓ شم٘مريري  

، وإّٓ وع أيديؽ قمغم اًمرأس ...!أن شُمث٧ٌم اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م اعم٤مّرة آٟمٗم٤مً سم٤محلدي٨م اًمّّمحٞمح

 .وم٤مسمِؽ قمغم ُم٤م يمت٧ٌَم 

هذه اًميسم٤مت يم٤مٟم٧م إًمزاُمٞم٦ًّم، أُّم٤م اًمتح٘مٞمؼ وم٢مّٟمف ؿمٜمٞمٌع  :أقول: 115الرضب 

ػ سمّد إصم٤ٌمشُمف ُمـ اًمًٚمَ  ؿمديٌد وممٜمقٌع أن ي٘م٤مل سم٤مًمرأي ذم ُمٕمٜمی اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ومال

 .ُمردوٌد وُمٝمجقرٌ  قٍت صمٌ ل سمٖمػماًمّم٤مًمح، واًم٘مق

ذيمر آؾمتقاَء ذم  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-يمّؾ قم٤مىمٍؾ يٕمٚمؿ أّن اعمقمم  :111الرضب 

ی طمتّ  ،-سم٤مهلل ٕمٞم٤مذواًم-ف، وم٠مّي ُمدٍح ذم اًم٘مٕمقد واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار ف وصمٜم٤مئِ ُمٕمرض ُمدطمِ 

سمؾ ُمراراً وشمٙمراراً ذم ؾمٌع ؾمقٍر ُمـ اًم٘مرآن اُمتدح سمذًمؽ ٟمٗمًف، ول يٛمدح سمف ُمّرًة وم٘مط، 

 ىمدٌح  ُم٤م هق إّٓ اًمٙمريؿ، ومّم٤مر محُؾ آؾمتقاء قمغم هذه اعمٕم٤مين ذم ُمٕمرض اعمدح واًمتٕمريػ 

 .وحتريػ، ومال ضمرم أّن هذه اعمٕم٤مين اًمٜم٤مىمّم٦م اعمٝمَٛمٚم٦م ًمٞم٧ًم ُمرادًة هلل شمٕم٤ممم ىمٓمٕم٤مً 

٤مت أي٤مت اعمتِم٤ماه وىمد قُمٚمؿ سمام ُمّر أّن ٕهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م ذم :114الرضب 

إذَن ، وقمغم هذا اًمٓمريؼ ٓ "سم٠من ٓ ي٘م٤مل رٌء ُمـ اعمٕمٜمك"اًمتٗمقيُض  :إّول: لم وم٘مطتَ ـمري٘م

ل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ ُمّر ىمقوىمد ، !ضمؿ؟امذا ٟمؽموم٪ ّٕٟمف إذا ل ٟمٕمٚمؿ اعمٕمٜمی (1)ًمٚمؽممج٦م أصالً 

                                                

اٟمٔمر = -ىمّدس ّهه اًمٕم٤مزم-ىم٤مل اإلُم٤مم طمّج٦م اإلؾمالم حمٛمد حمٛمد حمٛمد اًمٖمزازم  :فائاة جؾقؾة( 1)

يمِمػ "اٟمٔمر شمرمجتف ذم = "إجل٤مم اًمٕمقام"ذم يمت٤مسمف  >65، ٦/64 ،"هدي٦م اًمٕم٤مروملم"شمرمجتف ذم 

واًمٜمحقي،  ،ٗم٤مت وأطم٤مديثٝم٤م ُمـ اًمٕمقامـ ؾمٛمع آي٤مت اًمّّم جي٥م قمغم ُمَ : >١/170، "اًمٔمٜمقن
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آُمٜم٤ّم سمف يمؾ  ُمـ قمٜمد : ن ىمٚمٜم٤مٜم٤م ذم شمٗمًػمه٤م إمم أاٟمتٝمك قمٚمٛمُ ": قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

أّن آؾمتقاء وم٤معمت٘مّدُملم ُمـ ": ُم٤م ُمٕمٜم٤مه "يمت٤مب إؾمامء اًمّّمٗم٤مت"ويمذًمؽ ُمّر ُمـ  ،(1)"رسّمٜم٤م

وُمّر أيْم٤ًم ىمقُل اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من سمـ  ،(2)"أصح٤مسمٜم٤م يم٤مٟمقا ٓ يٗمّنوٟمف وٓ يتٙمّٚمٛمقن ومٞمف أصالً 

طمٍد أ ه شمالوشُمف واًمًٙمقُت أّن شمٗمًػمَ ": قمٞمَٞمٜم٦م  ٕ ن يٗمّنه سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وٓ قمٚمٞمف، ًمٞمس

                                                

وشمقاسمٕمٝم٤م ُمـ اًمّمقرة، واعمٙم٤من،  ٦مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اجلًٛمٞمّ ، واًمٗم٘مٞمف أن يٜمزِّ ث، واعمٗمنِّ واعمحدِّ 

، وأّن هلذا ّٕٟمف ذم طمّؼ اهلل شمٕم٤ممم حم٤مٌل  ٪ٖمقي همػم ُمرادٍ ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل اًمٚم   واجلٝم٦م، ومٞم٘مٓمع سم٠منّ 

 ;          شمٌديؾ : أي ،يٚمٞمؼ سمجالًمف شمٕم٤ممم، وأن ٓ يتٍّمف ذم إًمٗم٤مظ اًمقاردة، ٓ سم٤مًمتٗمًػم ُمٕمٜمك

ّٕن ضمقاز اًمتٌديؾ ومرع ُمٕمروم٦م اعمٕمٜمی اعمراد، وٓ سم٤مٓؿمت٘م٤مق  ٪، قمريب أو همػمهآظمر اًمٚمٗمظ سمٚمٗمظٍ  ; 

ًمٙمػ أظمذًا ُمـ اؾمتقی، وٓ سم٤مًم٘مٞم٤مس يم٠من يٓمٚمؼ ًمٗمٔم٦م اًم٤ًمقمد وا ُمـ اًمقارد يم٠من ي٘مقل ُمًتقٍ 

ر ذم هذه إُمقر، وم٢من طمدصمتف ٟمٗمًف سمذًمؽ ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ورود اًمٞمد، وأن يٙمػ سم٤مـمٜمف قمـ اًمتٗمٙمّ 

  الة، واًمذيمر، وىمراءة اًم٘مرآن، وم٢من ل ي٘مدر قمغم اًمدوام قمغمشمِم٤مهمؾ سم٤مًمّّم 
ٍ
ُمـ  ذًمؽ، شمِم٤مهمؾ سمٌمء

قض ُمـ اخل وم٢من ذًمؽ ظمػمٌ  ٪وهلقٍ  ، وم٢من ل ي٘مدر ومٌٚمٕم٥ٍم أو صٜم٤مقم٦مٍ  اًمٕمٚمقم، وم٢من ل يٛمٙمٜمف ومٌحروم٦مٍ 

٤معمالهل اًمٌدٟمٞم٦م يم٤من أؾمٚمؿ ُمـ اخلقض ذم هذا اًمٌحر اًمٌٕمٞمد سمذم هذا اًمٌحر، سمؾ ًمق اؿمتٖمؾ 

 .ف اًمنمكوهذا قم٤مىمٌتُ  ،ذًمؽ هم٤ميتف اًمٗمًُؼ  وم٢منّ  ٪همقره، سمؾ ًمق اؿمتٖمؾ سم٤معمٕم٤ميص اًمٌدٟمٞم٦م يم٤من أؾمٚمؿ

، اًم٤ٌمب إّول ذم ذح اقمت٘م٤مد اًمًٚمػ ذم هذه "ؿ اًمٙمالمإجل٤مم اًمٕمقام قمـ قمٚم"= اهـ خمتٍماً 

 .>إزهري=                .>13-10إظم٤ٌمر، اًمقفمٞمٗم٦م اًمراسمٕم٦م، صـ

 .93صـ: اٟمٔمر( 1)

 .109صـ: اٟمٔمر( 2)
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           أّن اعمٜم٘مقل قمـ رؾمقل اهلل ": وُمّر قمـ اإلُم٤مم حمٛمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،(1)"سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م

 .(2)"ػ اًمّم٤مًمحذيمر ُمٕمٜم٤مه، وقمٚمٞمف إمج٤مع اًمًٚمَ  هق قمدمُ  -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-

شمٌ٘مك أن ٓ  ظمت٤مره اعمت٠مظّمرون ًمٚميورة، ويم٤من ُمٜمِم٠مهااًمذي  الطريق الثاين

ٕنَّ وؾمٞمّتف، ُمٕم٤مين ضمالًمِف وىمدّ  شمٔمٝمراعمٕم٤مين اًمتل يتقّهؿ ُمٜمٝم٤م ُمِم٤ماه٦ُم اهلل ًمٚمخٚمؼ، سمؾ 

ضمّؾ -اًم٘مٕمقد واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار أومٕم٤مٌل ًمألضم٤ًمم ظم٤مّص٦ًم، وقمٞم٥ٌم سيٌح ذم طمّؼ اهلل 

ًِّ ، وم٠مٟمتؿ -وقمال  ...!.ؿ ارشمٙم٤مزاً ل شم١مّوًمقا ؿمٞمئ٤مً، سمؾ ِزدشمؿ أؾم٤مَس اًمقه ٛم٦مأهّي٤م اعمج

اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م اعم٤مّرة سمٕمٞمدٌة ُمٝمجقرٌة قمـ ـمريَ٘مل أهؾ اًمًٜم٦ّم، شمٚمؽ  ،٦مٚموم٤ٌمجلٛم

ٞم٦م اًمزٟمجل سم٤مًمٙم٤مومقر، شمًٛم ومٝمق ُمثؾ، اًمْم٤مل قمؿويمقهن٤م ُمٓم٤مسم٘م٦ًم ًمٚمًٜم٦ّم طم٥ًم ُم٤م ز

م واطمٍد أو اصمٜملم ُمـ أهؾ ىمد ٧ْم ٘موم٢من زًمِ  ،!وؾمتٕمٚمؿ يمٞمػ رومض أئٛم٦ُم اًمًٜم٦ّم هذه اعمٕم٤مين

إًمٗم٤مظ همػم صحٞمٍح ىمٓمٕم٤ًم، ومٙمقهنؿ يمتٌقا  اهلٜمد، وذه٥م قمـ ظم٤مـمرهؿ أّن اًمؽممج٦م اهذه

ػ، وهق ٓ يٕمتؼم ُمًٚمٙم٤مً ٕهؾ اًمًٜم٦ّم، وًمٙمـ ضمرت ػ واخلٚمَ ًمـ يرّد إمج٤مَع أئٛم٦م اًمًٚمَ 

قن سم٤مًمٖمريؼ، أيٜمام وضمدوا ثؿ دائاًم يتِمٌاًمٕم٤مدُة ُمـ اًمقه٤مسمٞم٦م، سمؾ ويمّؾ أهؾ اًمْمالًم٦م أهّن 

ٙمقا اه ًّ اًم٘م٤مهرة ُمـ  اًمتٍمحی٤مِت ومرطمقا، وسمٛم٘م٤مسمٚمٝم٤م ٟمًقا و ٤ميمٚمٛم٦ًم ؿم٤مّذًة ُمٝمجقرًة مت

ػ، وشمريمقا اًمٜمّمقص اًمٍمحی٦م ُمـ اًم٘مرآن واحلدي٨م أيْم٤مً، وًمٙمـ أهؾ ػ واخلٚمَ اًمًٚمَ 

أّن ؿم٤مرع اهلداي٦م اشّم٤ٌمُع اجلٛمٝمقر، ومَٛمـ أظمٓم٠م  -سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم-احلّؼ يٕمٚمٛمقن طمّ٘م٤مً 

                                                

 .112، 111صـ: اٟمٔمر( 1)

 .115صـ: اٟمٔمر( 2)
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ُمٜمٝمؿ ؾمٝمقًا ُمٕمذوٌر، وُمع ذًمؽ ىمقًمف ُمؽموٌك وُمٝمجقٌر، وهؿ يٕمٚمٛمقن أّن ًمٙمّؾ ضمقاٍد 

 .ًمٙمّؾ ص٤مرٍم ٟمٌقة، وًمٙمّؾ قم٤ملٍ هٗمقة، وسم٤مهلل اًمٕمّمٛم٦ميمٌقة، و

-اعمٕم٤مين اًمتل رأيتَٝم٤م  ًٛمٕمؽ مم٤م اؾمتٜمدَت إًمٞمف رّدًا هلذهوم٤مٔن ٟمُ  :119الرضب 

: "اعمدارك"ٛمّر قمـ ، ومومٞمٝم٤م طمٍَم اًمًٜم٦ّم ُمٓم٤مسم٘م٦ًم ًمٚمًٜم٦ّم، سمؾ زقمٛم٧َم  -ُمـ ضمٝمٚمؽ

 .(1)"آؾمتقاء سمٛمٕمٜمك اجلٚمقس ٓ جيقز قمغم اهلل شمٕم٤ممم"

ُمتٕم٤مٍل قمـ أن جيقز ": "يمت٤مب إؾمامء واًمّّمٗم٤مت"وُمّر قمـ  :112الرضب 

 .(2)"قمٚمٞمف اخت٤مُذ اًمنير ًمٚمجٚمقس

وُمّر ومٞمف قمـ اإلُم٤مم أيب احلًـ اًمٓمؼمي وهمػمه ُمـ إئٛم٦م  :114الرضب 

ًمٞمس ُمٕمٜمی آؾمتقاء أّٟمف شمٕم٤ممم ضم٤مًمٌس قمغم اًمٕمرش أو ىم٤مئٌؿ، هذا ": اعمتٙمّٚمٛملم ُم٤م ُمٕمٜم٤مه

ٌه قم  .(3)"ـ ذًمؽؿم٠من إضم٤ًمم، واهلل ُمٜمزَّ

أّن آؾمتقاء سمٛمٕمٜمك ": قمـ اًمٗمّراء اًمٜمحقي كوومٞمف سمٕمدُم٤م طمٙم :114الرضب 

اؾمتقی سمٛمٕمٜمی ": ىم٤مل ،"ومّنه سم٤مًمّمٕمقد -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-اإلىم٤ٌمل، وأّن اسمـ قم٤ٌّمس 

هق اإلرادة، وذًمؽ ضم٤مئٌز ذم صٗم٤مت اهلل  صحٞمٌح٪ ّٕن اإلىم٤ٌمل هق اًم٘مّمد، واًم٘مّمدُ  أىمٌَؾ 

                                                

 .108صـ: اٟمٔمر( 1)

 .144صـ: اٟمٔمر( 2)

 .135، 134صـ: اٟمٔمر( 3)
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شمٗمًػم "وم٢مّٟمام أظمذه قمـ  -روی اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-قمـ اسمـ قم٤ٌّمس  طمٙمل (1)شمٕم٤ممم، أُّم٤م ُم٤م

 ............................................................................،(2)"اًمٙمٚمٌل

قمـ اسمـ  (1)ر قمـ اًمٙمٚمٌل قمـ أيب ص٤مًمٍح وٕمٞمٌػ، واًمرواي٦م قمٜمف ذم ُمقوٍع آظَم  (3)واًمٙمٚمٌُل 

 .اهـ ُمٚمّخّم٤مً  ،(2)"تقی يٕمٜمی صٕمد أُمُرهاؾم: قم٤ٌّمس روی اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام

                                                

ٌه قمـ اًمّمٕمقد أيْم٤مً رّد سم٠مّٟمف شمٕم٤ممم ": "اإلشم٘م٤من"ىم٤مل اإلُم٤مم ضمالل اًمّديـ اًمًٞمقـمل ذم ( 1)  "ُمٜمزَّ

ُمـ : أي= ُمٜمف .>٢/11، اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م وإرسمٕمقن ذم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، ومّمؾ، "اإلشم٘م٤من"=

 .>اإلُم٤مم أمحد رو٤م

سمـ احل٤مرث أسمق اًمٜمٍم اًمٓمقذم اًمٜم٤ًمسم٦م اعمٕمروف سم٤مسمـ  عمحٛمد سمـ ؾم٤مئ٥م: "شمٗمًػم اًمٙمٚمٌل" (2)

. ه146 سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م اعمتقرّم  ،ىمْم٤مقم٦موهل ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ  ،إمم يمٚم٥م سمـ وسمرة ُمٜمًقٌب  ،اًمٙمٚمٌل

طِم٤ٌّمن يمّٚمٝم٤م قمـ اسمـ : يقؾمػ سمـ سمالل، وـمريؼ: حمٛمد سمـ ومْمؾ، وـمريؼ: ـمريؼ: ًمف ـمرق ُمٜمٝم٤م

 .(٦/٧، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"، و١/374، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")     .قم٤ٌّمس

 ،أسمق اًمٜمي ،ى اًمٙمٚمٌلاًمٕمزّ  نم سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد احل٤مرث سمـ قمٌدحمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ سمِ  هق (3)

وأيب ص٤مًمح سم٤مذام ُمقمم  ،وؾمٚمٛم٦م ،أظمقيف ؾمٗمٞم٤من :روى عن.  ُمـ قمٌدوداعمٗمّن  ،اًمٙمقذم اًمٜم٤ًمسم٦م

 ،واًمًٗمٞم٤مٟم٤من ،اسمٜمف هِم٤مم :روى عـه. وهمػمهؿ ،صٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦موإ ،وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل ،ه٤مٟمئ أمّ 

وحمٛمد سمـ ُمروان  ،وأسمق ُمٕم٤موي٦م ،ؾمح٤مقإواسمـ  ،واسمـ ضمري٩م ،واسمـ اعم٤ٌمرك ،٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦مومحّ 

 .وآظمرون ،٤مشوأسمق سمٙمر سمـ قمٞمّ  ،٤مشؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞمّ إو ،وأسمق قمقاٟم٦م ،وهِمٞمؿ ،ػماًمًدي اًمّمٖم

ىم٤مل " :وقمٜمف ىم٤مل، "اًمٙمٚمٌل :مه٤ماسم٤من أطمدُ يم٤من سم٤مًمٙمقوم٦م يمذّ " :ىم٤مل ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أسمٞمف

 ،وىم٤مل اًمدوري. "اًمًدي :روأظَم  ،اًمٙمٚمٌل :مه٤ماسم٤من أطمدُ يم٤من سم٤مًمٙمقوم٦م يمذّ  :ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ

ىم٤مل حمٛمد . "وٕمٞمػ" :وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح قمـ حیٞمك. "ءٞمس سمٌمًم" :ٕملمقمـ حیٞمك سمـ ُمَ 

 .ُم٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وُمئ٦م" :اهلل احليُمل سمـ قمٌد
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، قمـ اًمٙمٚمٌل، قمـ أيب (3)قمـ حمٛمد سمـ ُمروان": وىم٤مل ومٞمف :114الرضب 

 ﴿: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-ص٤مًمح، قمـ اسمـ قم٤ٌّمس      

                                                

 .(ُمٚمت٘مٓم٤مً  168-٧/166، 6124: ، طمرف اعمٞمؿ، ُمـ اؾمٛمف حمٛمد، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

واسمـ  ،قمكم :روى عن. ه٤مٟمئ سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م مّ أُمقمم  ،أسمق ص٤مًمح ،سم٤مذان :وي٘م٤مل ،سم٤مذام هق (1)

ًّ إو ،قمٛمشإ :روى عـه .ه٤مٟمئ وُمقٓشمف أمّ  ،وأيب هريرة ،٤مسقمٌّ  ك سمـ وؾماّم  ،ديؾمامقمٞمؾ اًم

 .وهمػمهؿ ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،واًمٙمٚمٌل ،وأسمق ىمالسم٦م ،طمرب

٤مس ُمـ اًمٜمّ  طمداً أ وُم٤م ؾمٛمٕم٧ُم  ،صح٤مسمٜم٤م شمريمفأُمـ  طمداً أل أر " :٤منيٜمل قمـ اًم٘مٓمّ ىم٤مل اسمـ اعمدِ 

وإذا روى قمٜمف اًمٙمٚمٌل  ،س٠مًمٞمس سمف سم" :ٕملمظمٞمثٛم٦م قمـ اسمـ ُمَ وىم٤مل اسمـ أيب . "ي٘مقل ومٞمف ؿمٞمئ٤مً 

 ."ًمٞمس سمث٘م٦م" :٤ًمئلوىم٤مل اًمٜمَّ . "يٙمت٥م طمديثف وٓ حیت٩م سمف" :وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ. "ءومٚمٞمس سمٌم

 .(١/432، 676: ٤مذام، روسم، طمرف اًم٤ٌمء اعمقطمدة، ُمـ اؾمٛمف سم٤مب "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")   

ٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ىمقل اهلل قمز ، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت ص"يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (2)

 ﴿وضمؾ      ﴾ =155، ٢/154إًمخ، >... 5: ـمف. 

ًُ  ؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌدإاهلل سمـ  حمٛمد سمـ ُمروان سمـ قمٌد هق (3)  :روى عن .يمقذم ،صٖمردي إاًمرمحـ اًم

٤من وأيب طمٞمّ  ،ـ ُمٞمٛمقنوقمٛمرو سم ،اهلل سمـ قمٛمر وقمٌٞمد ،ٟمّم٤مريوحیٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إ ،قمٛمشإ

اهلل  وحیٞمك اسمـ قمٌد ،وحمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل ص٤مطم٥م اًمتٗمًػم ،يؼم سمـ ؾمٕمٞمدوضمقَ  ،اًمتٞمٛمل

 ،ويقؾمػ سمـ قمدي ،ازياهلل اًمرّ  وهِم٤مم سمـ قمٌٞمد ،صٛمٕملوإ ،اسمٜمف قمكم :روى عـه .ٞمٛملاًمتَ 

 .وهمػمهؿ ،واحلًـ سمـ قمروم٦م ،وص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمؽمُمذي

 ًّ وىم٤مل اًمدوري قمـ اسمـ . "ابيمذّ " :احلٛمٞمد رير سمـ قمٌدالم سمـ طم٤مزم قمـ ضمىم٤مل قمٌد اًم

وٕمٞمػ همػم " :وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من. "ءًمٞمس سمٌم" :وىم٤مل اسمـ ٟمٛمػم. "ًمٞمس سمث٘م٦م" :ٕملمُمَ 

 ،ذاه٥م احلدي٨م" :وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ. "ويم٤من يْمع يم٤من وٕمٞمٗم٤مً " :وىم٤مل ص٤مًمح اسمـ حمٛمد. "صم٘م٦م

 ."ٓ يٙمت٥م طمديثف اًمٌت٦م ،ُمؽموك احلدي٨م
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   ﴾=ل ، هذه اًمرواي٦م ُمٜمَٙمرٌة، وىمد ىم٤م"اؾمت٘مر قمغم اًمٕمرش": ي٘مقل> ٥٤: إقمراف

، "اؾمت٘مر أُمُره قمغم اًمنير: اؾمتقی قمغم اًمٕمرش ي٘مقل": ر اهذا اإلؾمٜم٤مدذم ُمقوٍع آظَم 

ورّد آؾمت٘مراَر إمم إُمر، وأسمق ص٤مًمح هذا، واًمٙمٚمٌل، وحمٛمد سمـ ُمروان يمّٚمٝمؿ ُمؽموٌك 

 ُمـ رواي٤مهتؿ ًمٙمثرِة اعمٜم٤ميمػم ومٞمٝم٤م وفمٝمقِر 
ٍ
قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م، ٓ حیتّجقن سمٌمء

قمـ طمٌٞم٥م سمـ  -ومذيمر سم٢مؾمٜم٤مده- (1)هتؿ، أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد اعم٤مًمٞمٜملاًمٙمذب ُمٜمٝمؿ ذم رواي٤م

، يٕمٜمل أسم٤م ص٤مًمٍح ُمقمم أّم ه٤ميِن، وأظمؼمٟم٤م (4)"(3)َدَروْغ َزنْ "يمٜم٤ّم ٟمًّٛمٞمف : ىم٤مل (2)أيب صم٤مسم٧م

                                                

 .(ُمٚمت٘مٓم٤مً  412، ٧/411، 6536: طمرف اعمٞمؿ، ُمـ اؾمٛمف حمٛمد، ر ،"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م") 

هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد اهلل إٟمّم٤مري احل٤مومظ أسمق ؾمٕمٞمد اعم٤مًمٞمٜمل، ؾمٙمـ ُمٍم وشمقذّم  (1)

اعم١مشمٚمػ "، و"إؾم٤ٌمب وإٟم٤ًمب"ذم احلدي٨م، و "أرسمٕملم": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه٤١٢اه٤م ؾمٜم٦م 

 .(5/62، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")       ."واعمختٚمػ

اؾمؿ أيب صم٤مسم٧م هٜمد  إنّ  :وىمٞمؾ. ىمٞمس سمـ هٜمد :وي٘م٤مل ،ىمٞمس سمـ ديٜم٤مر ،طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م هق (2)

وزيد  ،ٟمس سمـ ُم٤مًمؽأو ،٤مسواسمـ قمٌّ  ،اسمـ قمٛمر :روى عن .حیٞمك اًمٙمقذم ؾمدي ُمقٓهؿ أسمقإ

 ،وجم٤مهد ،وٟم٤مومع سمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ،سمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مصإو ،وأيب اًمٓمٗمٞمؾ ،رىمؿأسمـ 

 ،واًمثقري ،قمٛمشإ :روى عـه .وهمػمهؿ ،وأيب ص٤مًمح اًمًامن ،وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ،وقمٓم٤مء

 .ومج٤مقم٦م ،وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ،واسمـ ضمري٩م ،وؿمٕم٦ٌم

 :وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ. "صم٘م٦م" :٤ًمئلٕملم واًمٜمَّ وىم٤مل اسمـ ُمَ . "يمقذم شم٤مسمٕمل صم٘م٦م" :ىم٤مل اًمٕمجكم

 .119ُم٤مت ؾمٜم٦م  :وهمػمه ،٤مشىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞمّ . "صدوق صم٘م٦م"

 .(ُمٚمت٘مٓم٤مً  154، ٢/153، 1134:، طمرف احل٤مء، ُمـ اؾمٛمف طمٌٞم٥م، ر"ذي٥م اًمتٝمذي٥مهت")

 .اًمٙمّذاب: أي (3)

 .، ٟم٘مالً قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م١/296، 1121:، طمرف اًم٤ٌم، حت٧م ر"ُمٞمزان آقمتدال": اٟمٔمر (4)
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يمّؾ ُم٤م ": ىم٤مل زم أسمق ص٤مًمح: ىم٤مل اًمٙمٚمٌل: قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل -وم٠مؾمٜمد-أسمق قمٌد اهلل احل٤مومظ 

: ىم٤مل زم أسمق ص٤مًمح: قمـ اًمٙمٚمٌل ىم٤مل -سمًٜمده-عم٤مًمٞمٜمل ، وأظمؼمٟم٤م ا(1)"ؽ يمِذٌب تُ صمطمدّ 

 روي٧َم قمٜمِّل قمـ اسمـ قم٤ٌّمس  اٟمٔمر يمؾَّ "
ٍ
، (2)"ال شمرِوهوم -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-رء

، (4)صمٜم٤م أسمق احلًلم حمٛمد سمـ طم٤مُمد اًمٕمّٓم٤مر (3)،أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٝمؾ أمحد سمـ حمٛمد اعمزيّمل

حمٛمد : ـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ي٘مقل، ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سم(5)أظمؼمين أسمق قمٌد اهلل اًمرواؾم٤مين

 .اهـ خمتٍماً  ،(6)"سمـ ُمروان اًمٙمقذم ص٤مطم٥م اًمٙمٚمٌل ؾمٙمتقا قمٜمف، ٓ يٙمت٥م طمديثُف اًمٌت٦ّم

هذه إىم٤مويؾ صحٞمح٦ًم  ٙمقن ُمثؾشمز أن ويمٞمػ جيق": صمّؿ ىم٤مل :114الرضب 

، صمّؿ ٓ يروهي٤م وٓ يٕمرومٝم٤م أطمٌد ُمـ أصح٤مسمف -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام-قمـ اسمـ قم٤ٌّمس 

ُمع ؿمّدة احل٤مضم٦م إمم ُمٕمرومتٝم٤م، وُم٤م شمٗمّرد سمف اًمٙمٚمٌل  وأُمث٤مًُمف يقضِم٥م احلّد،  إصم٤ٌمَت  اًمث٘م٤مِت 

 .(7)"واحلد  يقضِم٥م احلدث حل٤مضم٦م احلّد إمم طم٤مد  ظمّّمف سمف، واًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ىمديٌؿ ل يزل

                                                

 .، ٟم٘مالً قمـ ؾمٗمٞم٤من١/296، 1121:، طمرف اًم٤ٌم، حت٧م ر"ُمٞمزان آقمتدال": اٟمٔمر (1)

 .ٟم٘مالً قمـ ؾمٗمٞم٤من ،٣/٥٥٦، ٧٥٧٤:، طمرف اعمٞمؿ، حت٧م ر"ان آقمتدالُمٞمز" :اٟمٔمر (2)

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف (3)

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف (4)

 .ل ٟمٕمثر قمغم شمرمجتف (5)

، مج٤مع أسمقاب إصم٤ٌمت صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ىمقل اهلل قمز "يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (6)

  ﴿: وضمؾ   ﴾ =157-٢/155إًمخ، >... 5: ـمف. 

 .٢/157اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،  (7)
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وإّن احلريم٦م ، ُمريم٥َم  ًمف وٓ ُمٙم٤منَ  ٤ممم ٓإّن اهلل شمٕم": وومٞمف :113الرضب 

٘مرار ُمـ صٗم٤مت إضم٤ًمم، واهلل شمٕم٤ممم أطمٌد صٛمٌد ًمٞمس واًمًٙمقن وآٟمت٘م٤مل وآؾمت

 .، اهـ سم٤مظمتّم٤مر(1)"يمٛمثٚمف رءٌ 

 ": "اعمدارك"ىم٤مل ذم  :145الرضب 
ِ
شمٗمًػم اًمٕمرِش سم٤مًمنير، وآؾمتقاء

 .(2)"سم٤مٓؾمت٘مرار يمام شم٘مقًمف اعمِمٌِّٝم٦ُم سم٤مـمٌؾ 

 .، وهلل احلٛمد...!ْمح احلّؼ أومرأي٧م يمٞمػ اشمّ 

 الصػعة اخلامسة

قمقى، واًمّّمٗم٤مت ُمّر أّن هذا اعمّدقمل سمٜمٗمًف ل يث٧ٌم قمغم اًمدّ  ىمد اشّمْمح سمام :أقول

٤مرع، ومٌدًٓ قمـ أن يًٙم٧م قمٜمٝم٤م أٟمٙمره٤م إٟمٙم٤مراً سمٞمّٜم٤مً، وًمٙمٜمّل اًمتل ل يًٙم٧م قمٜمٝم٤م يمالُم اًمِّم 

أّن اًمتًٚمٞمؿ وقمدم اًمًٙمقت ىمٓمٕم٤مً ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه قمٜمد هذا اعمّدقمل : ه٤مهٜم٤م سمّمدد سمٞم٤من

ٓ ي٘م٤مل ذم اعمٕمٜمی رٌء، وإٟماّم ي١مُمـ إمج٤مًٓ سم٠مّن  ، وهق أن"اعمجؽمئ ُم٤م شم٘مّرر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم

ل إمم ُمٕمٜمی ٟمزيٍف ٓ ؿم٤مئ٦ٌَم ومٞمف عمِم٤ماَه  ، أو ي١موَّ ٦م اعمخٚمقق ُم٤م يم٤من ُمراداً هلل ومٝمق طمؼ 

 "آؾمتقاءَ "ن ُم١مُمٜم٤مً اهذا اعمًٚمؽ ل يٗمنِّ ٚمق يم٤موم، واجلًامٟمٞم٦ّم واعمٙم٤من واجلٝم٦م أصالً 

ُم٤م سمٞمّٜمف أئٛم٦ُم أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم  "دقم٦ٌم ووالًم٦مٌ سم": سم٤مًم٘مٕمقد واًمّمٕمقد وآؾمت٘مرار، ول ي٘مؾ

ٛم٦مومال ضمرم أّن ُمًٚمَٙمف  ،اعمٕم٤مين اًمتل ؾمقاه٤م ُمـ ًِّ ٠مّٟمف يٕمت٘مد سمام ورد حمٛمقًٓ سم: ُمًٚمُؽ اعمج

                                                

 ﴿: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ (1)             

 ﴾ =٢/١٩٤إًمخ، >... ٢١١: اًمٌ٘مرة. 

 .١/٤١٦ ،٥٤: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"ُمدارك اًمتٜمزيؾ" (2)
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حتّرر ُمـ اًمٌداي٦م إمم هٜم٤م يم٤من رّداً  وُم٤م .ًمٚمذهـ قمغم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اًمٚم ٖمقي اعمٗمٝمقم اعمت٤ٌمدر

 .٘مل ذم أذٟمف ُمزيداً، ًمٕمّؾ اهلل يرزىمف اًمٗمٝمَؿ وهيديفقمغم هذه اًمْمالًم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م، وأن أًم

هذا اعمًٚمؽ اًمٜمَّجس اًمذي اختذشَمف ذم ُمٕمٜمك آؾمتقاء ظم٤مّص٦ًم، ! ومٞم٤مقمديؿ اًمٕم٘مؾ

وذم ؾم٤مئر اعمتِم٤ماه٤مت قم٤مُّم٦ًم، هق ـمريٌؼ ظمٌٞم٨ٌم إمم والٍل ُمٌلم٪ وم٢مّٟمف قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م 

ذهـ، إن ل يٜمحٍم َوصمٜم٤مً ذم ُمٕمٌقُدك اًمذي طمًٌتَف ُمٕمٌقداً ًمؽ، وظمرىم٧َم ًمف صقرًة ذم اًم

لم، وم٤مًمٕمٝمدة قمغم اًمٗم٘مػم  .ُمٕمٌٍد ُمـ ُمٕم٤مسمد اًمّمِّ

وضمٌف (1)ًمف ": هؾ شمٕمرف يمٞمػ ذاك ُمٕمٌقدك اعمقهقم :144إىل  141الرضب 

صمّؿ (4)وًمٙمـ َُمـ ؾمخط قمٚمٞمف ٓ يٜمٔمر إًمٞمف، (3)قمٞمٜم٤من شمٜمٔمران، (2)يمقضمف اإلٟم٤ًمن، ومٞمف 

ـ يٖمأقمٔمؿ قمج٤ٌمً أو(5)اًمٕمج٥م أّن وضمٝمف إمم يمّؾ ضمٝم٦ٍم،  ْم٥م ّٟمف ُمع ذًمؽ يٍمومف قمٛمَّ

يمٞمػ يٍمف قمـ ضمٝم٦ٍم ُم٤م هق إمم يمّؾ وضمٝم٦ٍم، سمؾ اعمّمكّم ُم٤مدام ! قمٚمٞمف، ومٚمٞم٧م ؿمٕمري

ًمف صقٌت ومٚمتٙمـ طمٜمجرٌة وَٟمَٗمٌس  (6)ف، ف ُس يّمكّم ُي٘مٌِؾ قمٚمٞمف سمقضمٝمف، وم٢مذا اٟمٍم

ي٠مذن عمـ يرى قمٚمٞمف، (9)ًمف أذٟم٤من (8)سمؾ ىمد ُوضمد ُمـ ىِمٌؾ اًمٞمٛمـ (7)أيْم٤ًم، 

أُّم٤م اًمٚمِّحٞم٦م ومٚمؿ شمقضمد، سمؾ (13)ؿمحٛم٦م أذَٟمٞمف، (12)ذو وومرٍة إمم (11)ضمٕمٌد (10)

وؾم٤مقمٌد (16)ومٞمٝمام يٛملٌم وؿمامٌل، (15)يدان يم٤مإلٟم٤ًمن، (14)ؿم٤مب  أُمرد، ًمف 

ىمد و(21)ىمٌض، ورسمام  (20)ُمًٌقـمت٤من إمم سمٕمٞمٍد، (19)أص٤مسمع و(18)يمػ  و(17)

ًمف طم٘مق (24)شمٙمنم،  خُیؼم قمـ ومٍؿ يٖمٗمر، وأؾمٜم٤منٍ  وحُٙمفو(23)ضمٜم٥ٌم، (22)ثق ًمف حی

ضمٚمس قمغم اًمنير ُمدًمٞم٤ًم ىمد (27)ؾم٤مٌق، (26)ِرضمالن، وو(25)شمٕمّٚم٘م٧م سمف اًمّرطمؿ، 

واوٕم٤مً إطمدی ِرضمَٚمٞمف قمغم (30) رسمام اؾمتٚم٘مكو(29)واوٕمٝمام قمغم يمرد، (28)ىمدَُمٞمف 

يًت٠مٟمس ًمٚمّمدر أيْم٤مً، ومٛمـ ٟمقر صدره و(31)، إظمری، ومال سمّد ُمـ فمٝمٍر وىمٗم٤مً 
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 يًجد اًم٤ًمضمدون، قمٚمٞمٝمام(33)ُمًجٍد، ه ذم يمّؾ ىمدُم٤م(32)ظُمٚم٘م٧م اعمالئٙم٦م، 

سم٘مٞم٦م إقمْم٤مء ل شمٗمّّمؾ إّٓ ظمؼٌم أقمّؿ وأؿمٛمؾ أّٟمف قمغم صقرة اإلٟم٤ًمن٪ إذ ظُمٚمؼ و(34)

هُيرِول، و(38)يٛمٌم، و(37)يٜمزل، و(36)يّمٕمد، (35)قمغم صقرة اًمّرمحـ،  آدمُ 

، و(39) اًم٘مٞم٤مُم٦م صمّؿ جيلء يقم (40)ىمد ي٠ميت إرَض ويم٤مٟم٧م آظمر وـم٠مشمف سمٛمقوٍع وج 

يًؽم اعم١مُمـ سمٙمتٗمف، رداؤه (43)وِرداًء، (42)ُمٙمتٍس صمٞم٤مسم٤ًم إزاراً (41)ومٞمٓمقف إرض 

ًمف فمٌؾ فمٚمٞمٌؾ، يّمٞم٥م سمف َُمـ يِم٤مء، ويٍمف قمٜمف َُمـ (44)قمغم وضمٝمف ذم ضمٜم٦ّم قمدٍن، 

، لًتحٞميو(47)يتٕمّج٥م، (46)اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم فمٚمٍؾ ُمـ اًمٖمامم،  ي٠ميت يقمَ (45)يِم٤مء، 

يت٘مّذر ٟمٗمًف ؿمٞمئ٤مً حتٛمٚمف وىمد (51)يًتٝمزئ، و(50)يؽمّدد، و(49)يٛمّؾ، و(48)

٧م ِرضمٚمف اًمٞمُٛمٜمی، وإصمٜم٤من حت٧م ِرضمٚمف إصمٜم٤من حت(54)أُمالٍك، (53)قمرؿمف أرسمٕم٦م و(52)

جلديد ُمـ صم٘مؾ ف اًمٕمرش أـمٞمط اًمرضمؾ اصم٘مٞمٌؾ ؿمديُد اًمقزر، ويئط ُمٜم(55)اًمٞمُنی، 

ضمٚمس (58)ٟمٕمَٚملم ُمـ ذه٥ٍم، وو(57)رسمام ًمٌس طُمّٚم٦م ظمياء، (56)اًمرايم٥م اًمِمديد، 

دوٟمف ؾمؽٌم ُمـ ًم١مًم١ٍم، و(60)حتتف ومراٌش ُمـ ذه٥ٍم، (59)قمغم يمرد ذه٥ٍم، 

ِرضماله ذم ظميٍة ذم روو٦ٍم ظمياء، إمم همػم ذًمؽ مم٤م ٟمٓم٘م٧ْم سمٌٕمْمف أي٤مُت (61)

 ."يمت٤مب إؾمامء واًمّّمٗم٤مت"ووردْت سم٤مًم٤ٌمىمل إطم٤مدي٨ُم، أشمك قمغم أيمثره٤م ذم 

 طمدي٨م أطم٤مد واًمْمٕمٞمػ ذم ، وي٤م َُمـ اؾمتٜمدَت إمم!أهّي٤م اجل٤مهؾ اًمٗم٤مىمد اًمٕم٘مؾ

ومام اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم ضمًؿ  ،!؟...، أُمثؾ هذا اعمٕمٌقد شمٕمٌده!آرشمٗم٤مع اعمٙم٤مين عمٕمٌقدك

يٕمٌدون ُمٕمٌقدًا طمّ٘م٤مً  -سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم-اإلٟم٤ًمن ؾمقی اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم، وًمٙمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم 

     هق أطمٌد صٛمٌد، ٓ ؿمٌٞمَف ًمف، وٓ ُمثٞمَؾ ًمف، ُمتٕم٤مٍل قمـ اًمٙمٞمػ واًمٕمّٚم٦م، ﴿
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     ﴾=ٌس قمـ اجلًؿ واجلًامٟمٞم٤مت، >٤، ٣: اإلظمالص ، وهق ُم٘مدَّ

ٌه قمـ مجٞمع   .٤مئصاًمٕمٞمقب واًمٜم٘مواعمٙم٤من واجلٝم٤مت، وإقمْم٤مء وأٓت، وُمٜمزَّ

، وومٞمف شمٍمحی٤مٌت -ق إيمثروه-ومٝمذا ويمّؾ ُم٤م ورد ُمثٚمف ُمـ اًمْمٕمٞمػ رواي٦ًم 

رات اًمت٠مويؾ، وم٤معمقومَّ٘مقن ُمـ قم٤ٌمد اهلل ٓ ٌٞمف اًمٍّميح، اًمتل سمٕمدْت قمـ حم٤موَ ٤مٌت سم٤مًمتِمسمٞمّٜم

ظمؼم أطم٤مد، ومٙمذًمؽ ٓ يْمٕمقٟمف ذم حمؾ  ُمـ وأُّم٤م ُم٤م صّح رواي٦ًم، ويم٤منوٟمف ؿمٞمئ٤ًم، تؼميٕم

ّن أطم٤مد ٓ شمٗمٞمد آقمتامَد ذم سم٤مب آقمت٘م٤مد، وًمق اًم٘مٌقل ُم٤م ل يقاومؼ اعمتقاشمَر ذم اعمٕمٜمك٪ وم٢م

 .ؾمٜم٤مدإذم أصّح اًمٙمت٥م سم٠مصّح  ٧ْم ورومُ 

ٝمل شم٘مٌؾ اًمت٠مويَؾ اعمقاومؼ ًمٚمٛمٕمروف وم -وُم٤م هل إّٓ ُمٕمدودة-أُّم٤م اعمتقاشمرات 

واًمقضمف، واًمٕملم، واًم٤ًمق، وآؾمتقاء،  رات اًمٕمرب ُمثؾ اًمٞمد،اعمِمٝمقر ُمـ حم٤موَ 

واإلشمٞم٤من، واًمٜمزول وهمػمه٤م، وم٢من أّوًم٧َم وم٤مًمٍّماط ُمًتٌلٌم، وإن ومّقو٧َم ومٝمق إطمًـ، 

أن شم٥ًّم اهلل سمٛمؾء اًمٗمؿ، وشمٕمت٘مد ًمف ُمٙم٤مٟم٤مً اقمت٘م٤مداً ضمٚمٞم٤ًّم، أو شمٕمت٘مد ًمف اًم٘مٞم٤مم، ٓ 

ٓشّم٤ٌمع  ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمَؼ . واًم٘مٕمقد، واًمّمٕمقد، و اًمٜمزول، واعمٌم، وآؾمت٘مرار

 !.ٗم٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم يمؾ ىمقٍل و ومٕمٍؾ، آُملماحلّؼ، وأن حیٗمٔمٜم٤م قمـ خم٤مًمَ 

 الصػعة السادشة

 ذم هذه اعمّم٤مئ٥م قمغم رأؾمف، وىم٤مل ع هذا اًمْم٤مّل مجٞمعَ إذ وو ومرضم٦م ـمريٗم٦م: أقول

ـٌ  ،يٗمت٘مر إمم اعمٙم٤من أّٟمف ُمٙم٤مينٌ  ُمٕمٌقده واخّتذه ضمًاًم، وضمٕمٚمف ذم ضمٝم٦ٍم سمٕمد ُم٤م ىمّرر أّٟمف ُمتٛمّٙم

 وًمٞمس ذم ُمٙم٤منٍ ": صمّؿ سمٕمد ذًمؽ ختٌّط وٟم٤مىَمض يمالَم ٟمٗمًف سمقضمقٍه سم٠من ىم٤مل ،قمغم اًمٕمرش

 ."ؾمقی اًمٕمرش
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أّن "ُمـ اًم٘مرآن أو احلدي٨م قمغم  اًمّدًمٞمؾ٤مدىم٤ًم ومٝم٤مت ص إن يمٜم٧َم  :149الرضب 

وًمٞمس ذم ": ، وذم أيِّ آي٦ٍم أو طمدي٨ٍم يمٚمٛم٦م"اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمرش، وًمٞمس ذم ُمٙم٤مٍن ؾمقاه

أم حتٙمٛمقن قمغم اهلل يم٤مًمٞمٝمقد اومؽماًء ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٙمؿ سمٖمػم  ،!؟..."ُمٙم٤مٍن ؾمقی اًمٕمرش

﴿ ،!؟...قمٚمٍؿ وومٝمؿٍ             ﴾ =٨١: اًمٌ٘مرة.< 

هٌ  -ضمّؾ ضمالًمف-وس قح اًم٘مدّ اًمًٌّ سم٠مّن إذا ل شمٕمت٘مد  :142الرضب  قمـ  ُمٜمزَّ

اعمٙم٤من، وهٜم٤مك أي٤مت وإطم٤مدث اًمتل يٗمٝمؿ ُمـ فمقاهر يمٚمامهت٤م يمقُن اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمٙم٤مٍن 

ف ُمٜمٝمج٤مً ًمٜمٗمًؽ، شمَ ُم٤م اخّتذ وومؼؾمقی اًمٕمرش، ومال جيقز ًمؽ أن شمٍمومٝم٤م قمـ فمقاهره٤م 

ر أٟمّؽ أٟمٙمرَت إذن ومٙمِّ  ،٥م أن حتٛمؾ يمٚمَّٝم٤م قمغم اعمٕمٜمی اًمٚم ٖمقي احل٘مٞم٘مل اًمٔم٤مهر اعمت٤ٌمدرومٞمج

٠مّٟمف ٓ جيقز سم": ، وساطم٦ًم يمؿ ٟم٤مىمْم٧َم ُم٤م يمتٌتَف سمٜمٗمًؽ!يمؿ ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م

اًمذي ورد ومٞمف  "صحٞمح اًمٌخ٤مري"ف طمدي٨م تَ وم٠مّوًم ،!(1)"اًمًٙمقُت قماّم ورد ذم اًمنّمع

ضمّؾ -ومٞمف سمًالـم٦م ًم٤ًمٟمؽ إمم طمية اًمٕمّزة  ، وأرضمٕم٧َم اًمْمٛمػمَ (2)((وهق ُمٙم٤مٟمف: ))يمٚمٛم٦م

ف قمغم ، وأردَت سمف اًمٕمرَش حتّٙماًم، ُمع أّن هٜم٤مك ذيمٌر ًمًدرة اعمٜمتٝمك، ومٚمؿ يًت٘مؿ يمقٟمُ -ؿم٠مٟمف

 .كاًمٕمرش ومح٥ًم، سمؾ اؾمت٘مّر شم٤مرًة قمغم اًمًدرة، وهذا يمّٚمف طم٥ًم ُمٕمت٘مد

                                                

 .126صـ: اٟمٔمر( 1)

﴿: ، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف قمزوضمؾ"صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  (2)    

  ﴾ =1296، صـ7517:، ر>164: اًمٜم٤ًمء.. 
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 اهلل سمحدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م قمـ أٟمس ريض "صحٞمح اًمٌخ٤مري"وذم  :144الرضب 

وفمٝمر أّن اًمٕمرش ٓ ي٘م٤مل ًمف  ،(1)((ُن قمغم ريبِّ ذم داره، ومٞم١مَذن زم قمٚمٞمفوم٠مؾمت٤مذِ : ))شمٕم٤ممم قمٜمف

 .اًمدار، وهق ًمٞمس ذم ُمٙم٤مٍن، سمؾ هق ومقق مجٞمع إضم٤ًمم، ومال ضمرم أن شمٙمقن هذه اًمدار اجلٜم٦ّمُ 

ريض اهلل شمٕم٤ممم -قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  "اًمّّمحٞمَحلم"ذم  :144الرضب 

ٝمام وُم٤م ضمٜمّت٤من ُمـ ومّْم٦ٍم آٟمٞمتُ : ))رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل: ىم٤مل -قمٜمف

قمّز -، وُم٤م سملم اًم٘مقم وسملم أن يٜمٔمروا إمم راّهؿ امٝمام وُم٤م ومٞمٝمت٤من ُمـ ذه٥ٍم آٟمٞمتُ ومٞمٝمام، وضمٜمّ 

ه٤مهٜم٤م ساطم٦ٌم سمٙمقٟمف شمٕم٤ممم ذم  ،(2)((إّٓ رداء اًمٙمؼمي٤مء قمغم وضمٝمف ذم ضمٜم٦ّم قمدنٍ  -وضمؾ

 .ضمٜم٦ّم قمدنٍ 

                                                

 ﴿: ، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم"صحٞمح اًمٌخ٤مري"( 1)         

 ﴾ =1282، صـ7440:، ر>23، 22: اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

: اًمرمحـ= ﴾  ﴿: ، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم"صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ( 2)

قمـ أسمٞمف  ،سمٙمر سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس قمـ أيب أسمق قمٛمران اجلقين ، ُمـ ـمريؼ٨٦4، صـ٤٨٧٨:، ر>٦٢

ت٤من ُمـ ذه٥م آٟمٞمتٝمام وُم٤م ومٞمٝمام، وُم٤م وضمٜمّ  ،ت٤من ُمـ ومْم٦م، آٟمٞمتٝمام وُم٤م ومٞمٝمامضمٜمّ )) :ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  رؾمقل اهلل أنّ 

 ;                  .((٦م قمدنضمٜمّ  رداء اًمٙمؼم قمغم وضمٝمف ذم ؿ إّٓ سملم اًم٘مقم وسملم أن يٜمٔمروا إمم راّه 

ؿ ، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب إصم٤ٌمت رؤي٦م اعم١مُمٜملم ذم أظمرة راّه "صحٞمحف"وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم   ; 

سمٙمر سمـ قمٌد اهلل سمـ  قمـ أيب ،أسمق قمٛمران اجلقين ، ُمـ ـمريؼ92، صـ448:ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ر

آٟمٞمتٝمام  ت٤من ُمـ ذه٥ٍم وضمٜمّ  ،آٟمٞمتٝمام وُم٤م ومٞمٝمام ت٤من ُمـ ومْم٦مٍ ضمٜمّ )) :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص لٌقمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمّ  ،ىمٞمس

 .((٦م قمدنضمٜمّ  رداء اًمٙمؼمي٤مء قمغم وضمٝمف ذم ؿ إّٓ وُم٤م سملم اًم٘مقم وسملم أن يٜمٔمروا إمم راّه  ،وُم٤م ومٞمٝمام
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ـُ أيب اًمّدٟمٞم٤م(1)وروی اًمٌّزار :144الرضب   ..، واًمٓمؼماين سمًٜمٍد ضمٞمٍد ىمقي  (2)، واسم

                                                

  .ل ٟمٕمثر قمغم هذه اًمرواي٦م( 1)

قمثامن سمـ  ، ُمـ ـمريؼ93، صـ88:، سم٤مب ؿمجرة ـمقسمك، ر"صٗم٦م اجلٜم٦ّم"أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم ( 2)

قمٚمٞمف -أشم٤مين ضمؼميؾ )): ي٘مقلملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : أيب محٞمد، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل

 ًّ : ىم٤مل ،ُم٤م هذا اًمذي ذم يدك؟: وم٘مٚم٧مف يم٤معمرآة اًمٌٞمْم٤مء، ومٞمٝم٤م يم٤مًمٜمٙمت٦م اًمًقداء، وذم يمٗمّ  -الماًم

ًمؽ  شمٙمقن قمٞمداً : ىم٤مل ،وُم٤م ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م؟: ًمٙمؿ ومٞمٝم٤م ظمػم، ىمٚم٧م: ىم٤مل ،وُم٤م اجلٛمٕم٦م؟: اجلٛمٕم٦م، ىمٚم٧م

وًمٙمؿ ومٞمٝم٤م ؾم٤مقم٦م ٓ يقاوم٘مٝم٤م ُمًٚمؿ : ًمؽ، ىم٤مل وًم٘مقُمؽ ُمـ سمٕمدك، وشمٙمقن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى شمٌٕم٤مً 

ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمٙمتقب  ذ ُمـ ّذ ه، ويتٕمقّ ٤مأقمٓم٤مه إيّ  هق ًمف ىمًؿ إّٓ  ومٞمٝم٤م ظمػماً  -وضمؾ قمزّ -ي٠ًمل اهلل 

ٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٤مم، وٟمحـ ٟمًٛمّ د إيّ وهق قمٜمدٟم٤م ؾمٞمّ : ىم٤مل ،قمٜمف ُمـ اًمٌالء ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمف ومّؽ  إّٓ 

أومٞمح ُمـ ُمًؽ  ٦م وادي٤مً ذ ذم اجلٜمّ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اخّت  اًمرّب  ٕنّ : ىم٤مل ،ُمؿ ذًمؽ؟: يقم اعمزيد، ىم٤مل

اًمٙمرد  طمّػ  ف، صمؿّ لم قمغم يمرؾمٞمّ ٞمّ أو ٟمزل ُمـ قمٚمّ أسمٞمض، وم٢مذا يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م ٟمزل قمـ يمرؾمٞمف 

٧م شمٚمؽ طمٗمّ  ك جيٚمًقا قمغم شمٚمؽ اعمٜم٤مسمر، صمؿّ قن طمتّ ٌٞمّ جيلء اًمٜمّ  صمؿّ  ،ُمٙمٚمٚم٦م سم٤مجلقهر سمٛمٜم٤مسمر ُمـ ذه٥ٍم 

يٜمزل  ك جيٚمًقا قمغم شمٚمؽ اًمٙمراد، صمؿّ ي٘مقن واًمِمٝمداء طمتّ ضم٤مء اًمّمدّ  ُمـ ٟمقر، صمؿّ  اعمٜم٤مسمر سمٙمراسٍ 

أٟم٤م اًمذي : ومٞم٘مقل -وضمؾ قمزّ -ؿ  هلؿ راّه يتجغّم  ٙمث٥م، صمؿّ ك جيٚمًقا قمغم شمٚمؽ اًمأهؾ اًمٖمرف طمتّ 

ومٞم٠ًمًمقٟمف اًمرو٤م : ل وم٤مؾم٠مًمقين، ىم٤ملوهذا حمؾ يمراُمتِ  ،لقمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمٛمتِ  ي وأمتٛم٧ُم ٙمؿ وقمدِ صدىمتُ 

ومٞمٗمتح : ك شمٜمتٝمل رهمٌتٝمؿ وومقق رهمٌتٝمؿ، ىم٤ملومٞم٠ًمًمقٟمف طمتّ : ىم٤مل ،قمٜمٙمؿ  ىمد روٞم٧ُم ومٞمِمٝمدهؿ أيّن 

 ;              وذًمؽ سمٛم٘مدار ُمٜمٍمومٝمؿ : ، ول شمره قملم، ىم٤ملُم٤م ل خیٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم، ول شمًٛمٕمف أذن

ي٘مقن واًمِمٝمداء، ويرضمع أهؾ قن واًمّمدّ ٌٞمّ يرشمٗمع قمغم يمرؾمٞمف ويرشمٗمع ُمٕمف اًمٜمّ  يقم اجلٛمٕم٦م، صمؿّ  ; 

 ((.ة سمٞمْم٤مء ٓ ومّمؿ ومٞمٝم٤م وٓ ىمّمؿوهل درّ  ،اًمٖمرف إمم همرومٝمؿ
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ذم طمدي٨م رؤي٦م  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-ُمرومققم٤ًم قمـ أٟمس اسمـ ُم٤مًمؽ  (1)"إوؾمط"ذم 

ؿ  وم٢مذا يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م : ))-إمم أن ىم٤مل-يقم اجلٛمٕم٦م،  يمؾَّ  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-أهؾ اجلٜم٦ّم راهَّ

لم قمغم يمرؾمٞمّف، صمّؿ طمّػ اًمٙمرد سمٛمٜم٤مسمِر ُمـ ٟمقٍر، وضم٤مء ُمـ قمّٚمٞمِّ  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-ٟمزل 

ذم  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ه٤مهٜم٤م سمٞم٤مٌن ًمتجّٚمٞمف  ،احلدي٨م... (2)((اًمٜمٌّٞمقن طمتّك جيٚمًقا قمٚمٞمٝم٤م

 .لم قمغم اًمٙمردٞمِّ ٚمّ طمٚم٘م٦م اًمٜمٌّٞملم واًمّّمدي٘ملم واًمِمٝمداء وؾم٤مئر أهؾ اجلٜم٦ّم سمٕمد ٟمزوًمف ُمـ قمِ 

                                                

أمحد اًمٓمؼماين احل٤مومظ، اعمتقرّم  ًمإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ: ذم احلدي٨م "وؾمطاعمٕمجؿ إ"( 1)

 (.٢/597، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                   .ه360ؾمٜم٦م 

، ١/566، 2084:، سم٤مب إًمػ، ُمـ اؾمٛمف أمحد، ر"ُمٕمجٛمف إوؾمط"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 2)

ًّ  ، ُمـ ـمريؼ567 : الم سمـ طمٗمص، قمـ أيب قمٛمران اجلقين، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤ملقمٌد اًم

ف يم٤معمرآة اًمٌٞمْم٤مء ذم وؾمٓمٝم٤م يم٤مًمٜمٙمت٦م ، ضم٤مء ضمؼميؾ ذم يمٗمّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمرو٧م اجلٛمٕم٦م قمغم رؾمقل 

 ؽ ًمتٙمقن ًمؽ قمٞمداً هذه اجلٛمٕم٦م يٕمروٝم٤م قمٚمٞمؽ رسمّ : ىم٤مل ،ُم٤م هذه ي٤مضمؼميؾ؟)): اًمًقداء، وم٘م٤مل

ل، ويٙمقن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ سمٕمدك، وًم٘مقُمؽ ُمـ سمٕمدك، وًمٙمؿ ومٞمٝم٤م ظمػم شمٙمقن أٟم٧م إوّ 

دومع قمٜمف ُم٤م هق  إّٓ  ذ ُمـ ذ  أقمٓم٤مه، أو يتٕمقّ  ق ًمف ىمًؿ إّٓ ه ف سمخػمٍ رسمَّ  وومٞمٝم٤م ؾم٤مقم٦م ٓ يدقمق أطمدٌ 

أومٞمح ُمـ  ٦م وادي٤مً ذ ذم اجلٜمّ ؽ اخّت رسمّ  أقمٔمؿ ُمٜمف، وٟمحـ ٟمدقمقه ذم أظمرة يقم اعمزيد، وذًمؽ أنّ 

اًمٙمرد  لم، ومجٚمس قمغم يمرؾمٞمف، وطمّػ ٞمّ ُمًؽ أسمٞمض، وم٢مذا يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م ٟمزل ُمـ قمٚمّ 

ي٘مقن واًمِمٝمداء ومجٚمًقا قمٚمٞمٝم٤م، وضم٤مء أهؾ اًمّمدّ ُمٙمٚمٚم٦م سم٤مجلقاهر، وضم٤مء  سمٛمٜم٤مسمر ُمـ ذه٥ٍم 

 هلؿ يتجغّم  ك جيٚمًقا قمغم اًمٙمثٞم٥م، وهق يمثٞم٥م أسمٞمض ُمـ ُمًؽ أذومر، صمؿّ اًمٖمرف ُمـ همرومٝمؿ طمتّ 

ل ومًٚمقين، ل، وهذا حمؾ يمراُمتِ قمٚمٞمٙمؿ ٟمٕمٛمتِ  ي، وأمتٛم٧ُم ٙمؿ وقمدِ أٟم٤م اًمذي صدىمتُ : ومٞم٘مقل

 ;             ل ومًٚمقين، ومٞم٠ًمًمقٟمف ي، وأٟم٤مًمٙمؿ يمراُمتِ ٙمؿ دارِ رو٤مي أطمٚمّ : ومٞم٠ًمًمقٟمف اًمرو٤م، ومٞم٘مقل
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  ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم :144الرضب       ﴾=١٦: اعمٚمؽ.< 

   ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم :143الرضب       ﴾=١٧: اعمٚمؽ.< 

 .................................، واسمـ ُم٤مضم٦م،(1)وروی أمحد :135رضب ال

                                                

يٗمتح هلؿ ُم٤م ل شمر قملم ول خیٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم إمم ُم٘مدار  اًمرو٤م، ومٞمِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ قمغم اًمرو٤م، صمؿّ  ; 

ظمياء أو ي٤مىمقشم٦م محراء، ُمٓمردة ومٞمٝم٤م أهن٤مره٤م، ُمتدًمٞم٦م ومٞمٝم٤م  ُمٜمٍمومٝمؿ ُمـ اجلٛمٕم٦م، وهل زسمرضمدة

 ق ُمٜمٝمؿ إمم يقم اجلٛمٕم٦م ًمٞمزدادوا ٟمٔمراً سم٠مؿمقَ  ٦مصمامره٤م، ومٞمٝم٤م أزواضمٝم٤م وظمدُمٝم٤م، ومٚمٞمس هؿ ذم اجلٜمّ 

 ((.ويمراُمتف، وًمذًمؽ دقمل يقم اعمزيد -قمز وضمؾ-ؿ إمم راّه 

 ، ُمـ ـمريؼ292، ٣/291، 8777:، ُمًٜمد أيب هريرة، ر"ُمًٜمده"أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ( 1)

٧م اعمٞمّ إّن )): ىم٤ملأّٟمف  ملسو هيلع هللا ىلص لٌقمـ اًمٜمّ  ،هريرة حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٓم٤مء قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ي٤ًمر قمـ أيب

اجلًد  ٦ٌم يم٤مٟم٧م ذمتٝم٤م اًمٜمٗمس اًمٓمٞمّ أيّ  لاظمرضم: ىم٤مًمقا وم٢مذا يم٤من اًمرضمؾ ص٤مًمح ،ه اعمالئٙم٦محتي

ومال يزال ي٘م٤مل : ))، ىم٤مل((همػم همْم٤ٌمن سمروح ورحی٤من ورّب  يمحٞمدة وأسمنم لاظمرضم ،٥ماًمٓمٞمّ 

ًّ  ك خترج صمؿّ ذًمؽ طمتّ  : قًمقنومٞم٘م ،ومالن: ٤ملومٞم٘م ؟،ـ هذاُمَ : ٗمتح هل٤م ومٞم٘م٤ملًامء ومٞميٕمرج اه٤م إمم اًم

همػم  سمروح ورحی٤من ورّب  يمحٞمدة وأسمنم ٥م ادظمكماجلًد اًمٓمٞمّ  ٦ٌم يم٤مٟم٧م ذمسم٤مًمٜمٗمس اًمٓمٞمّ  طم٤ٌمً ُمر

ًّ ومال يزال ي٘م٤مل هل٤م طمتّ : ))ىم٤مل ،((همْم٤ٌمن وإذا  ،ومٞمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ لامء اًمتك يٜمتٝمك اه٤م إمم اًم

 ،ذُمٞمٛم٦م لاجلًد اخلٌٞم٨م اظمرضم تٝم٤م اًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م يم٤مٟم٧م ذمأيّ  لاظمرضم :قايم٤من اًمرضمؾ اًمًقء ىم٤مًم

ًّ  خترج صمؿّ  كومال يزال طمتّ  ،وآظمر ُمـ ؿمٙمٚمف أزواج ،سمحٛمٞمؿ وهم٤ًمق يسمنموأ امء يٕمرج اه٤م إمم اًم

اجلًد  سم٤مًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م يم٤مٟم٧م ذم ٓ ُمرطم٤ٌمً : ومٞم٘م٤مل ،ومالن: ومٞم٘م٤مل ؟،ـ هذاُمَ : ٗمتح هل٤م ومٞم٘م٤ملًٞموم

ًّ وم٢مهّن  ٪ذُمٞمٛم٦مً  لاخلٌٞم٨م ارضمٕم ًّ ؽموم ،امء٤م ٓ شمٗمتح ًمؽ أسمقاب اًم  امء صمؿ شمّمػم إمم اًم٘مؼمؾمؾ ُمـ اًم

ومٞمجٚمس اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ومٞم٘م٤مل ًمف ُمثٚمف ُم٤م ىمٞمؾ ًمف ذم احلدي٨م إّول، وجيٚمس اًمرضمؾ اًمًقء 

 ((.ومٞم٘م٤مل ًمف ُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم احلدي٨م إّول
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ذم طمدي٨م ىمٌض اًمّروح  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-سمًٜمٍد صحٞمٍح قمـ أيب هريرة  (1)واحل٤ميمؿ

امء اًمتل ومٞمٝم٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ))ققم٤مً ُمروم ًّ  .(2)((ومال يزال ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ طمتّك يٜمتٝمك اه٤م إمم اًم

 ..................................،(3)روى ُمًٚمؿ، وأسمق داود :131 بالرض

                                                

  .505، ٢/504، 1302:، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، ر"اعمًتدَرك"ذم  :أي (1)

، 4262:، يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ذيمر اعمقت وآؾمتٕمداد ًمف، ر"ؾمٜمٜمف"أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ( 2)

 لٌقمـ اًمٜمّ  ،هريرة قمـ أيب ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ي٤ًمر ،حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٓم٤مء ، ُمـ ـمريؼ727صـ

٦ٌم تٝم٤م اًمٜمٗمس اًمٓمٞمّ أيّ  لاظمرضم: ىم٤مًمقا وم٢مذا يم٤من اًمرضمؾ ص٤محل٤مً  ،٧م حتيه اعمالئٙم٦مُ اعمٞمّ )): ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

ومال يزال  ،همػم همْم٤ٌمن محٞمدة وأسمنمى سمروح ورحی٤من ورّب  ل٥م اظمرضماجلًد اًمٓمٞمّ  يم٤مٟم٧م ذم

ًّ  ك خترج صمؿّ ذًمؽ طمتّ ي٘م٤مل هل٤م   ،ومالن: ومٞم٘مقًمقن ؟،ـ هذاُمَ : امء ومٞمٗمتح هل٤م ومٞم٘م٤مليٕمرج اه٤م إمم اًم

محٞمدة وأسمنمى سمروح ورحی٤من  ٥م ادظمكماجلًد اًمٓمٞمّ  ٦ٌم يم٤مٟم٧م ذمسم٤مًمٜمٗمس اًمٓمٞمّ  ُمرطم٤ٌمً : ومٞم٘م٤مل

ًّ ومال يزال ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ طمتّ  ،همػم همْم٤ٌمن ورّب   ،ومٞمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ لامء اًمتك يٜمتٝمك اه٤م إمم اًم

 لاجلًد اخلٌٞم٨م اظمرضم تٝم٤م اًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م يم٤مٟم٧م ذمأيّ  ل٤من اًمرضمؾ اًمًقء ىم٤مل اظمرضموإذا يم

ك خترج ومال يزال ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ طمتّ  ،وآظمر ُمـ ؿمٙمٚمف أزواج. ذُمٞمٛم٦م وأسمنمى سمحٛمٞمؿ وهم٤ًمق

ًّ  صمؿّ  سم٤مًمٜمٗمس  ٓ ُمرطم٤ٌمً : ومٞم٘م٤مل. ومالن: ومٞم٘م٤مل ؟،ُمـ هذا: امء ومال يٗمتح هل٤م ومٞم٘م٤مليٕمرج اه٤م إمم اًم

ًّ  ٪ذُمٞمٛم٦م لاجلًد اخلٌٞم٨م ارضمٕم اخلٌٞمث٦م يم٤مٟم٧م ذم امء ومػمؾمؾ اه٤م ُمـ وم٢مهن٤م ٓ شمٗمتح ًمؽ أسمقاب اًم

 ًّ   ((.شمّمػم إمم اًم٘مؼم امء صمؿّ اًم

، 930:، رشمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس ذم اًمّمالة، سم٤مب ّمالةيمت٤مب اًمأّول ، "ؾمٜمٜمف"ذم  أسمق داودأظمرضمف ( 3)

قمـ  ،رقمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًم ،ُمٞمٛمقٟم٦م أيبقمـ هالل سمـ  ،يمثػم ُمـ ـمريؼ حیٞمك سمـ أيب ،142صـ

 :وم٘مٚم٧م ومٕمٓمس رضمؾ ُمـ اًم٘مقم، ملسو هيلع هللا ىلصصّٚمٞم٧ُم ُمع رؾمقل اهلل  :ىم٤مل لاًمًٚمٛمُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ 
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٤مئل  .........................................................ـقمـ ُمٕم٤موي٦م سم (1)واًمٜمًَّ

                                                

: ىم٤مل ،شمٜمٔمرون إزمّ  ؟،ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ !واصمٙمؾ أُمٞم٤مه :وم٘مٚم٧م ،اًم٘مقم سم٠مسمّم٤مرهؿ ومرُم٤مين ،!يرمحؽ اهلل

 ;  ومٚماّم                   : ىم٤مل قمثامن ومٕمروم٧م أهّنؿ يّمّٛمتقين، ومجٕمٚمقا ييسمقن سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿ

وٓ   يمٝمرينوٓ رضسمٜملُم٤م  لوأُمّ  سم٠ميبملسو هيلع هللا ىلص  رؾمقل اهلل  صغّم ومٚماّم  ،ؾمٙم٧ّم  لًمٙمٜمّ  رأيتٝمؿ يًٙمتقين ;

ام هق اًمتًٌٞمح إٟمّ  هذا، ٤مسُمـ يمالم اًمٜمّ  ءومٞمٝم٤م ر ّؾ الة ٓ حیهذه اًمّّم  إنّ )) :ىم٤مل ل، صمؿّ ٜمؾمٌّ 

دي٨م قمٝمد طم ٤م ىمقمإٟمّ  !ي٤مرؾمقل اهلل :ىمٚم٧م .ملسو هيلع هللا ىلصأو يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل ، ((واًمتٙمٌػم وىمراءة اًم٘مرآن

: ىمٚم٧م :ىم٤مل ،((ومال شم٠مهتؿ)) :ىم٤مل ،٤منٝمّ ي٠مشمقن اًمٙمُ  ٤م رضم٤ملٜمّ وُمِ  ،اهلل سم٤مإلؾمالم ٟم٤موىمد ضم٤مء ،سمج٤مهٚمٞم٦م

٤م ٜمّ وُمِ  :ىمٚم٧م :ىم٤مل ،((هؿصدورهؿ ومال يّمدّ  جيدوٟمف ذم ءذاك ر)) :ىم٤مل ،ون٤م رضم٤مل يتٓمػّم ٜمّ وُمِ 

 ضم٤مري٦م: ىمٚم٧م :لىم٤م ،((ف ومذاكـ واومؼ ظمٓمّ ومٛمَ  ،ُمـ إٟمٌٞم٤مء خیطّ  ليم٤من ٟمٌ)) :ىم٤مل ،قنرضم٤مل خیٓمّ 

٥م ىمد ذه٥م ئوم٢مذا اًمذقمٚمٞمٝم٤م اـمالقم٦م اـمٚمٕم٧م  إذ اٟمٞم٦مد واجلقّ طُم ىمٌؾ أُ  ٞم٤متهمٜمٛم كشمرقمزم يم٤مٟم٧م 

ٕمّٔمؿ ذاك قمكّم رؾمقل وم ،صٙمٙمتٝم٤م صٙم٦م لًمٙمٜمّ  ،آؾمػ يمام ي٠مؾمٗمقن ،آدم لسمٜم ُمـٝم٤م وأٟم٤م ٜمسمِم٤مة ُم

 ذم :٧مىم٤مًم ((؟أيـ اهلل)) :اه٤م وم٘م٤مل جئ٧موم ،((اه٤م لائتٜم)) :ىم٤مل ؟،ومال أقمت٘مٝم٤مأ :٘مٚم٧موم ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ًّ  ((.٤م ُم١مُمٜم٦موم٢مهّن  ٪أقمت٘مٝم٤م)) :ىم٤مل ،أٟم٧م رؾمقل اهلل :ىم٤مًم٧م ،((؟ـ أٟم٤مُمَ )) :ىم٤مل، امءاًم

٤مئل أظمرضمف ( 1) اجلزء اًمث٤مًم٨م، ، 1214:، راًمٙمالم ذم اًمّمالة، سم٤مب ًٝمق، يمت٤مب اًم"ؾمٜمٜمف"ذم اًمٜمًَّ

قمٓم٤مء سمـ طمّدصمٜمل : ىم٤مل ،ُمٞمٛمقٟم٦م أيبيمثػم قمـ هالل سمـ  ُمـ ـمريؼ حیٞمك سمـ أيب ،19-16صـ

ج٤مء ومسمج٤مهٚمٞم٦م  قمٝمدٍ ي٤مرؾمقل اهلل إٟم٤م طمديثق : ىمٚم٧م :ىم٤مل لاًمًٚمٛمقمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ  ،ي٤ًمر

 ،((ؿهنصدورهؿ ومال يّمدّ  جيدوٟمف ذم ءذاك ر: ))يتٓمػّمون، ىم٤مل٤م ٜمّ ُمِ إّن رضم٤مًٓ و ،اهلل سم٤مإلؾمالم

 :ورضم٤مل ُمٜم٤ّم خیّٓمقن، ىم٤مل! ي٤مرؾمقل اهلل: ىم٤مل ،((ومال شم٠مشمقهؿ: ))ي٠مشمقن اًمٙمّٝم٤من، ىم٤مل٤م ٜمّ ُمِ رضم٤مل و

ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوسمٞمٜم٤م وأٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،((ف ومذاكـ واومؼ ظمٓمّ ومٛمَ  ،ُمـ إٟمٌٞم٤مء خیطّ  ليم٤من ٟمٌ))

ُم٤م ! واصمٙمؾ أُمٞم٤مه: يرمحؽ اهلل ومحّدىمٜمل اًم٘مقم وم٘مٚم٧م: اًمّّمالة إذ قمٓمس رضمٌؾ ُمـ اًم٘مقل وم٘مٚم٧م

وميب اًم٘مقم سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿ، ومٚماّم رأيتٝمؿ يًٙمتقين ًمٙمٜمّل : ًمٙمؿ شمٜمٔمرون إزّم؟، ىم٤مل
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ذم : ىم٤مًم٧م، ((أيـ اهلل؟: ))ىم٤مل هل٤م: ذم طمدي٨م اجل٤مري٦م - اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفريض- (1)احلٙمؿ

امء، ىم٤مل ًّ  .(2)((أقمتِ٘مٝم٤م٪ وم٢مهّن٤م ُم١مُمٜم٦مٌ : ))أٟم٧م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: ىم٤مًم٧م ،((َُمـ أٟم٤م؟: ))اًم

                                                

دقم٤مين سم٠ميب وأُّمل هق ُم٤م رضسمٜمل وٓ يمٝمرين وٓ ؾمٌّٜمل، ُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصٚماّم اٟمٍمف رؾمقل اهلل ؾمٙم٧ّم، وم

 ;إّن صالشمٜم٤م هذه ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م رٌء          : ))رأي٧م ُمٕمّٚماًم ىمٌٚمف وٓ سمٕمده أطمًـ شمٕمٚمٞماًم ُمٜمف ىم٤مل

٦م زم صمّؿ اـمٚمٕم٧م إمم همٜمٞمٛم: ، ىم٤مل((ُمـ يمالم اًمٜم٤ّمس، إّٟمام هق اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم وشمالوة اًم٘مرآن ; 

 ،ٝم٤مٜمُم ذه٥م سمِم٤مةٍ ، وإيّن اـمٚمٕم٧م ومقضمدت اًمذئ٥م ىمد اٟمٞم٦مد واجلقّ طُم ىمٌؾ أُ زم ذم  ضم٤مري٦مشمرقم٤مه٤م 

 ملسو هيلع هللا ىلصصمّؿ اٟمٍموم٧م إمم رؾمقل اهلل  ٦مّمٙمٙمتٝم٤م صٙمّ وم ،آدم آؾمػ يمام ي٠مؾمٗمقن لُمـ سمٜم رضمٌؾ  وأٟم٤م

٘م٤مل هل٤م رؾمقل وم ،((دقمٝم٤ما)) :ىم٤مل ؟،أومال أقمت٘مٝم٤مي٤مرؾمقل اهلل  :٘مٚم٧موم ٕمّٔمؿ ذًمؽ قمكّم،وم وم٠مظمؼمشمف

ًّ  ذم :ىم٤مًم٧م ،((قمز وضمؾ؟ أيـ اهلل)) :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  أٟم٧م رؾمقل اهلل :ىم٤مًم٧م ،((؟ـ أٟم٤مٛمَ وم)) :ىم٤مل، امءاًم

 ((.وم٠مقمت٘مٝم٤م ٤م ُم١مُمٜم٦مإهّن )) :ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص

: ىم٤مل اًمٌخ٤مري. يم٤من ؾمٙمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ ويٜمزل اعمديٜم٦م: ىم٤مل أسمق قمٛمر .ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل هق( 1)

 .طمديث٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص٦م، وروى قمـ اًمٜمٌّل ؾمٙمـ اعمديٜم: ًمف صح٦ٌم يٕمد ذم أهؾ احلج٤مز، وىم٤مل اًمٌٖمقي

  (.٦/118، 8082:، طمرف اعمٞمؿ، ذيمر ُمـ اؾمٛمف ُمٕم٤موي٦م، ر"اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م")

، يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة "صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ( 2)

قمـ هالل  ،يمثػم ُمـ ـمريؼ حیٞمك سمـ أيب ،219، 218، صـ1199:وٟمًخ ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطمتف، ر

ُمع  أصكّم سمٞمٜم٤م أٟم٤م  :ىم٤مل لاًمًٚمٛمقمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ  ،قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر ،ُمٞمٛمقٟم٦م أيبسمـ 

وم٘مٚم٧م  ،اًم٘مقم سم٠مسمّم٤مرهؿ ومرُم٤مين. !يرمحؽ اهلل :وم٘مٚم٧م ،إذ قمٓمس رضمؾ ُمـ اًم٘مقم ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 رأيتٝمؿ ومٚماّم  ،ومجٕمٚمقا ييسمقن سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿ ؟،شمٜمٔمرون إزمّ  ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ !واصمٙمؾ أُمٞم٤مه

ىمٌٚمف وٓ  امً ُم٤م رأي٧م ُمٕمٚمّ  !لهق وأُمّ  وم٠ٌميبملسو هيلع هللا ىلص  رؾمقل اهلل  صغّم ومٚماّم  ،ؾمٙم٧ّم  لًمٙمٜمّ  لتقٟمٜميّمٛمّ 

الة ٓ هذه اًمّّم  إنّ )) :ىم٤مل لوٓ ؿمتٛمٜم لوٓ رضسمٜم ُم٤م يمٝمرين !ومقاهلل ،ُمٜمف سمٕمده أطمًـ شمٕمٚمٞمامً 

أو يمام ىم٤مل  .((ام هق اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم وىمراءة اًم٘مرآنإٟمّ  ،٤مسُمـ يمالم اًمٜمّ  ءٌ يّمٚمح ومٞمٝم٤م ر
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، واًمؽمُمذي سم٢موم٤مدة اًمتّمحٞمح قمـ قمٌد اهلل (1)وروی أسمق داود :134الرضب 

: ل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿىم٤م: ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام- وقمٛمرسمـ 

امء)) ًّ  .(2)((ارمحقا َُمـ ذم إرض يرمحٙمؿ َُمـ ذم اًم

                                                

٤م ٜمّ ُمِ  وإنّ  ،وىمد ضم٤مء اهلل سم٤مإلؾمالم ،سمج٤مهٚمٞم٦م طمدي٨م قمٝمدٍ  ي٤م رؾمقل اهلل إيّن  :ىمٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل رؾم

 ;               ذاك )) :ىم٤مل ،ون٤م رضم٤مل يتٓمػّم ٜمّ وُمِ  :ىم٤مل ،((ومال شم٠مهتؿ)) :ىم٤مل ،٤منٝمّ ي٠مشمقن اًمٙمُ  رضم٤مًٓ 

 :ىم٤مل ،((ٟمٙمؿومال يّمدّ )) :-ىم٤مل اسمـ اًمّم٤ٌمحو- ،((هنؿصدورهؿ ومال يّمدّ  جيدوٟمف ذم ءٌ ر ; 

 :ىم٤مل ،((ف ومذاكـ واومؼ ظمٓمّ ومٛمَ  ،ُمـ إٟمٌٞم٤مء خیطّ  ل  يم٤من ٟمٌ)) :ىم٤مل ،قن٤م رضم٤مل خیٓمّ ٜمّ وُمِ  :ىمٚم٧م

٥م ىمد ذه٥م ئوم٤مـمٚمٕم٧م ذات يقم وم٢مذا اًمذ ،اٟمٞم٦مد واجلقّ طُم ىمٌؾ أُ  زم ضم٤مري٦م شمرقمك همٜمامً  ويم٤مٟم٧م زم

ٞم٧م وم٠مشم ،ٝم٤م صٙم٦مصٙمٙمتُ  لًمٙمٜمّ  ،ُمـ سمٜمك آدم آؾمػ يمام ي٠مؾمٗمقن وأٟم٤م رضمٌؾ  ،ـ همٜمٛمٝم٤مقم سمِم٤مةٍ 

ف وم٠مشمٞمتُ  ((اه٤م لائتٜم)) :ىم٤مل ؟،أومال أقمت٘مٝم٤م !ي٤مرؾمقل اهلل :ىمٚم٧م ،ؿ ذًمؽ قمكمّ ومٕمٔمّ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ًّ  ذم :ىم٤مًم٧م ،((؟أيـ اهلل)) :وم٘م٤مل هل٤م ،اه٤م  ،أٟم٧م رؾمقل اهلل :ىم٤مًم٧م ،((؟ـ أٟم٤مُمَ )) :ىم٤مل، امءاًم

 ((.٤م ُم١مُمٜم٦موم٢مهّن  ٪أقمت٘مٝم٤م)) :ىم٤مل

 ُمـ ـمريؼ ،696، صـ4941:، ررمح٦مًما إدب، سم٤مب ، يمت٤مب"فؾمٜمٜم"ذم أسمق داود أظمرضمف ( 1)

 لٌىم٤مسمقس ُمقمم ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو يٌٚمغ سمف اًمٜمّ  ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرو قمـ أيب

ًّ  ارمحقا أهؾ إرض يرمحٙمؿ ُمـ ذم ،اًمرامحقن يرمحٝمؿ اًمرمحـ)) ملسو هيلع هللا ىلص  .((امءاًم

، 1924:، ر٤مسُم٤م ضم٤مء ذم رمح٦م اًمٜمّ  أسمقاب اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب، "فضم٤مُمٕم"ذم اًمؽمُمذي أظمرضمف ( 2)

 :ىم٤مسمقس قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ أيب ُمـ ـمريؼ ،448صـ

ًّ  إرض يرمحٙمؿ ُمـ ذم ـ ذمارمحقا ُمَ  ،اًمرامحقن يرمحٝمؿ اًمرمحـ)) :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل   ،امءاًم

 >:ىم٤مل أسمق قمٞمًك= .((ـ ىمٓمٕمٝم٤م ىمٓمٕمف اهللوُمَ  ،ـ وصٚمٝم٤م وصٚمف اهللومٛمَ  ،اًمرطمؿ ؿمجٜم٦م ُمـ اًمرمحـ

ـٌ  هذا طمدي٨ٌم   .صحٞمٌح  طمً
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: ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-قمـ أيب هريرة  "صحٞمح ُمًٚمؿ"وذم  :139الرضب 

ُم٤م ُمـ رضمٍؾ يدقمق اُمرأشَمف ! واًمذي ٟمٗمِز سمٞمده: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

امء ؾم٤مظمٓم٤مً قمٚمٞمٝم٤م، طمتّی يرى قمٜمٝم٤مف، إٞمسمك قمٚمإمم ومراؿمٝم٤م ومت٠م ًّ  .(1)((ّٓ يم٤من اًمذي ذم اًم

ـٍ قمـ أيب (3)، واًمٌّزار(2)وروی أسمق يٕمغم :132الرضب  ، وأسمق ٟمَٕمٞمؿ سمًٜمٍد طمً

عم٤م : ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-هريرة 

امء واطمٌد، وأٟم٤م ذم إرض واطمٌد اًمّٚمٝمؿ أ: أًم٘مل إسمراهٞمؿ ذم اًمٜم٤ّمر ىم٤مل ًّ ٟم٧م ذم اًم

 .(4)((أقمٌدك

                                                

، حتريؿ اُمتٜم٤مقمٝم٤م ُمـ ومراش زوضمٝم٤م يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب، "فصحٞمح"ذم ُمًٚمؿ أظمرضمف ( 1)

 قمـ أيب ،طم٤مزم قمـ أيب -اسمـ يمٞم٤ًمن ليٕمٜم-ُمروان قمـ يزيد  ُمـ ـمريؼ ،608، صـ3540:ر

يدقمق اُمرأشمف إمم ومراؿمٝم٤م  ُم٤م ُمـ رضمؾٍ  !سمٞمده ٟمٗمز يواًمذ)) :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  :هريرة ىم٤مل

ًّ  ذم ييم٤من اًمذ إّٓ  ،ك قمٚمٞمفومت٠مسم  .((ك يرى قمٜمٝم٤مطمتّ  ،قمٚمٞمٝم٤م امء ؾم٤مظمٓم٤مً اًم

يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، اًم٤ٌمب اًمث٤مين ذم ومْم٤مئؾ ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل ، "يمٜمز اًمٕمامل": اٟمٔمر( 2)

ٟم٘مالً قمـ  ،١١/220، 32283:روؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم ومْم٤مئؾ إٟمٌٞم٤مء، 

 .أيب يٕمغم قمـ أيب هريرة

، 13766:ريمت٤مب ومٞمف ذيمر إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ذم ذيمر إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ وسمٜمٞمف، ، "جمٛمع اًمزوائد": اٟمٔمر( 3)

 .ٟم٘مالً قمـ اًمٌّزار قمـ أيب هريرة ،264/٨

ُمـ ـمريؼ أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي  ،١/51، 36:رُم٘مدُم٦م اعمّمٜمػ، ، "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"ذم أسمق ٟمٕمٞمؿ أظمرضمف ( 4)

قمٚمٞمف -عم٤م أًم٘مل إسمراهٞمؿ )) :ملسو هيلع هللا ىلصٌل ىم٤مل اًمٜمّ  :ىم٤ملقمـ قم٤مصؿ سمـ اهدًمف قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب هريرة 

 ًّ ًّ ٝمؿ إٟمّ اًمٚمّ  :٤مر ىم٤ملذم اًمٜمّ  -الماًم  .((وأٟم٤م ذم إرض واطمد أقمٌدك ،امءؽ واطمد ذم اًم
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، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، (3)، واحل٤ميمؿ(2)، واحلٙمٞمؿ(1)وروی أسمق يٕمغم :134الرضب 

 .......................................................................،(4)واسمـ طِم٤ٌّمن

                                                

ـمريؼ ُمـ  ،١/460، 1394:رُمـ ُمًٜمد أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ، "ُمًٜمده"ذم أسمق يٕمغم أظمرضمف ( 1)

ّب قمّٚمٛمٜمل ؿمٞمئ٤ًم أذيمرك وأدقمقك ي٤مر: ىم٤مل ُمقؾمك: ))ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأيب ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ رؾمقل اهلل 

: ٓ إًمف إّٓ اهلل، ىم٤مل: ىمؾ: يمّؾ قم٤ٌمدك ي٘مقل هذا، ىم٤مل: ٓ إًمف إّٓ اهلل، ىم٤مل!: ىمؾ ي٤مُمقؾمك: سمف، ىم٤مل

ـّ ! ي٤مُمقؾمك: ٓ إًمف إّٓ أٟم٧م، إّٟمام أريد ؿمٞمئ٤ًم ختّمٜمل سمف، ىم٤مل اموات اًمًٌع وقم٤مُمره ًّ ًمق أّن اًم

ـّ ٓ إًمف إّٓ اهلل همػمي، وإرولم اًمًٌع ذم يمّٗم٦م، وٓ إًمف إّٓ   .((اهلل ذم يمّٗم٦ٍم ُم٤مًم٧م اه

 .580صـ، 1619:رإصؾ اًمراسمع واخلٛمًقن واعمئت٤من ذم ّه يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى، ، "ٟمقادر إصقل"ذم : يأ( 2)

، 1936:ريمت٤مب اًمدقم٤مء واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح واًمذيمر، ، "اعمًتدَرك"ذم ظمرضمف احل٤ميمؿ أ( 3)

قمـ دراج أيب اًمًٛمح طمدصمٝمؿ، قمـ أيب اهلٞمثؿ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد  قمٛمرو سمـ احل٤مرث، ، ُمـ ـمريؼ738/٢

ًّ )): ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص ، قمـ رؾمقل اهلل اخلدري  أذيمرك سمف  ٛمٜمل ؿمٞمئ٤مً قمٚمّ  ي٤مرّب : المىم٤مل ُمقؾمك قمٚمٞمف اًم

 ٓ إًمف إّٓ : ىمؾ: قم٤ٌمدك ي٘مقل هذا، ىم٤مل يمّؾ  ي٤مرّب : اهلل، ىم٤مل ٓ إًمف إّٓ : !ي٤مُمقؾمك ىمؾ: وأدقمقك سمف، ىم٤مل

ًّ  !ي٤مُمقؾمك: ٜمل سمف، ىم٤ملختّّم  ام أريد ؿمٞمئ٤مً إٟمّ  !أٟم٧م ي٤مرّب  ٓ إًمف إّٓ : اهلل، ىم٤مل وات اًمًٌع، امًمق يم٤من اًم

ـّ  ٓ إًمف إّٓ همػمي، وإرولم اًمًٌع ذم يمٗمّ  وقم٤مُمره ـّ  ُم٤مًم٧ْم  اهلل ذم يمٗم٦مٍ  ٦م، و  .((اهلل ٓ إًمف إّٓ  اه

ف أن يمت٤مب اًمت٤مريخ، سم٤مب سمدء اخلٚمؼ، ذيمر ؾم١مال يمٚمٞمؿ اهلل رسمّ ، "صحٞمحف"ذم ظمرضمف اسمـ طِم٤ٌّمن أ( 4)

طمدصمف قمـ  ٤مً دراضم نّ أ قمٛمرو سمـ احل٤مرث ، ُمـ ـمريؼ1066صـ، 6185:ريٕمٚمٛمف ؿمٞمئ٤ًم يذيمره، 

ٛمٜمل قمٚمّ  ي٤مرّب : ىم٤مل ُمقؾمك)): ىم٤ملأّٟمف  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل  ،أيب اهلٞمثؿ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

قم٤ٌمدك ي٘مقل  يمّؾ  !ي٤مرّب : ىم٤مل .اهلل ٓ إًمف إّٓ : !ي٤مُمقؾمك: ىمؾ: ىم٤مل ،وأدقمقك سمف ،أذيمرك سمف ؿمٞمئ٤مً 

 أهؾ نّ أًمق  !ي٤مُمقؾمك: ٜمل سمف، ىم٤ملختّّم  ام أريد ؿمٞمئ٤مً إٟمّ : ىم٤مل ،اهلل ٓ إًمف إّٓ : ىمؾ: ىم٤مل ،ذاه

 ًّ  .((اهلل ٓ إًمف إّٓ  ؿاه ُم٤مًم٧ْم  ،٦ماهلل ذم يمٗمّ  ٦م، وٓ إًمف إّٓ ذم يمٗمّ إرولم اًمًٌع وات اًمًٌع، واماًم
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ريض -قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  "٤متيمت٤مب إؾمامء واًمّّمٗم"، واًمٌٞمٝم٘مل ذم (1)وأسمق ٟمَٕمٞمؿ

اموات اًمًٌع ! ي٤مُمقؾمك: ))ومققم٤مً، ىم٤مل اهلل قمّز وضمؾُمر -اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ًّ ًمق أّن اًم

ـّ همػِمي، وا ـّ ٓ إًمف إّٓ وقم٤مُمره ٕرولم اًمًٌع ذم يمّٗم٦ٍم، وٓ إًمف إّٓ اهلل ذم يمّٗم٦ٍم، ُم٤مًم٧ْم اه

امء  ،(2)((اهلل ًّ  .طم٥ًم ُمٜمٝمجؽومث٧ٌم اهذه أي٤مت وإطم٤مدي٨م يمقٟمف شمٕم٤ممم ذم اًم

ًمٞمٚم٦م،  طمدي٨م يمقٟمف شمٕم٤ممم قمغم ؾمامء اًمّدٟمٞم٤م يمؾَّ  (3)وُمرّ  :134الرضب 

 .وإطم٤مدي٨م ذم اًم٤ٌمب يمثػمةٌ 

﴿: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :134الرضب                 ﴾

 >.٣: إٟمٕم٤مم=

﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم :134الرضب               ﴾=١٦: ق.< 

﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم :133الرضب      ﴾=١٩: اًمٕمٚمؼ.< 

                                                

، 12529:روه٥م،  ذيمر شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم، قمٌد اهلل سمـ، "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء"ذم ظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ أ( 1)

قمـ أيب اهلٞمثؿ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد  ،طمدصمف ٤مً أسم٤م اًمًٛمحدراضم نّ أ قمٛمرو سمـ احل٤مرث ُمـ ـمريؼ ،368/٨

ًّ  ىم٤مل ُمقؾمك)): ىم٤ملأّٟمف ملسو هيلع هللا ىلص قمـ رؾمقل اهلل  ،اخلدري  ،أذيمرك سمف ٛمٜمل ؿمٞمئ٤مً قمٚمّ  ي٤مرّب : المقمٚمٞمف اًم

 ،اهلل ٓ إًمف إّٓ : ىمؾ: لىم٤م ،قم٤ٌمدك ي٘مقل هذا يمّؾ  !ي٤مرّب : ىم٤مل ،اهلل ٓ إًمف إّٓ : !ي٤مُمقؾمك :ىمؾ: ىم٤مل

ًّ  نّ أًمق  !ي٤مُمقؾمك: ٜمل سمف، ىم٤ملختّّم  ام أريد ؿمٞمئ٤مً إٟمّ ٓ إًمف إّٓ أٟم٧م، : ىم٤مل ـّ وات اًمًٌع، اماًم وقم٤مُمره

 .((اهلل ٓ إًمف إّٓ  ؿاه ٤مًم٧ْم عم ،٦ماهلل ذم يمٗمّ  ٦م، وٓ إًمف إّٓ ذم يمٗمّ إرولم اًمًٌع وهمػمي 

تل شمتٌع إصم٤ٌمت اًمتدسمػم ًمف دون ُم٤م ؾمقاء، سم٤مب مج٤مع أسمقاب ذيمر إؾمامء اًم، "إؾمامء واًمّمٗم٤مت" (2)

 .١/175إًمخ، ... ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم قم٘م٥م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم

 .158، 157صـ: اٟمٔمر (3)
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 >.١٨٦: اًمٌ٘مرة=﴾       ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم :455الرضب 

﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم :451الرضب        ﴾=٥١: ؾم٠ٌم.< 

﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم :454الرضب                

   ﴾=٥٢: ُمريؿ.< 

          ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم :459الرضب 

    ﴾=قمـ اسمـ قم٤ٌّمس،  روي": "ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ"ومٗمل  ،>٨: اًمٜمٛمؾ

﴾، يٕمٜمل ىمّدس َُمـ ذم اًمٜم٤ّمر، وهق    ﴿: وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، واحلًـ ذم ىمقًمف

ف قمغم ُمٕمٜمی أّٟمف ٟم٤مدی ُمقؾمی ُمٜمٝم٤م وأؾمٛمٕمف يمالَُمف ُمـ ضمٝمتٝم٤م ًَ  .(1)"اهلل شمٕم٤ممم قمٜمك سمف ٟمٗم

﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم :452الرضب          ﴾=٤: احلديد.< 

ريض اهلل شمٕم٤ممم -قمـ أيب ُمقؾمی إؿمٕمري  "اًمّّمحٞمَحلم"وذم  :454الرضب 

أرسمٕمقا قمغم ! ي٠مهّي٤م اًمٜم٤ّمس: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: ىم٤مل -قمٜمف

 . (2)((أٟمٗمًٙمؿ٪ وم٢مّٟمٙمؿ ٓ شمدقمقن أَصّؿ، وٓ هم٤مئ٤ٌمً، إّٟمٙمؿ شمدقمقٟمف ؾمٛمٞمٕم٤مً ىمري٤ٌمً وهق ُمٕمٙمؿ

                                                

 .٣/407، 8: اًمٜمٛمؾ، حت٧م أي٦م، "ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ" (1)

ُمـ  ،713، صـ4202:، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب همزوة ظمٞمؼم، ر"صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ( 2)

عم٤م همزا رؾمقل  :ىم٤مل  يُمقؾمك إؿمٕمر قمثامن قمـ أيب ـمريؼ قمٌد اًمقاطمد قمـ قم٤مصؿ قمـ أيب

، ومرومٕمقا أصقاهتؿ ٤مس قمغم وادٍ أذف اًمٜمّ  -ملسو هيلع هللا ىلصف رؾمقل اهلل عم٤م شمقضّم  :أو ىم٤مل-ظمٞمؼم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ٓ  ٙمؿرسمٕمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ، إٟمّ أ)) :ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،اهلل اهلل أيمؼم، ٓ إًمف إّٓ  ،سم٤مًمتٙمٌػم اهلل أيمؼم
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 .(1)((أىمرُب إمم أطمديمؿ ُمـ قمٜمؼ راطمٚم٦م أطمديمؿواًمذي شمدقمقن : ))وذم رواي٦م

 .................................،(2)وروی ُمًٚمؿ، وأسمق داود :454الرضب 

                                                

وأٟم٤م ظمٚمػ داسم٦م رؾمقل اهلل  ،((وهق ُمٕمٙمؿ ىمري٤ٌمً  ٙمؿ شمدقمقن ؾمٛمٞمٕم٤مً ، إٟمّ وٓ هم٤مئ٤ٌمً  شمدقمقن أصؿّ 

 ;               ،((ي٤مقمٌد اهلل سمـ ىمٞمس)) :سم٤مهلل، وم٘م٤مل زم إّٓ  ةَ وٓ ىمقّ  ٓ طمقَل  :وأٟم٤م أىمقل لومًٛمٕمٜم ملسو هيلع هللا ىلص

سمغم  :ىمٚم٧م ،((؟٦مجلٜمّ ُمـ يمٜمقز ا ُمـ يمٜمزٍ  ًمؽ قمغم يمٚمٛم٦مٍ أٓ أدّ )) :ىم٤مل ،!ًمٌٞمؽ رؾمقل اهلل :ىمٚم٧م ; 

 .((سم٤مهلل إّٓ  ةَ وٓ ىمقّ  ٓ طمقَل )) :ىم٤مل، !لوأُم ي٤مرؾمقل اهلل ومداك أيب

يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب  ،"صحٞمحف"وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم 

حمٛمد  ، ُمـ ـمريؼ1175، صـ6862:إًمخ، ر... اؾمتح٤ٌمب ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمذيمر إّٓ ذم ُمقاوع

 ،ؾمٗمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص ل٤ٌم ُمع اًمٜمّ يمٜمّ  :ُمقؾمك ىم٤مل قمـ أيب ،قمثامن قمـ أيب ،سمـ ومْمٞمؾ وأسمق ُمٕم٤موي٦م قمـ قم٤مصؿ

ٙمؿ ًمٞمس إٟمّ  ،رسمٕمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿأ !٤مس٤م اًمٜمّ أهّي )) :ملسو هيلع هللا ىلص لٌوم٘م٤مل اًمٜمّ  ،٤مس جيٝمرون سم٤مًمتٙمٌػمومجٕمؾ اًمٜمّ 

ٓ  :وأٟم٤م أىمقل ،وأٟم٤م ظمٚمٗمف :ىم٤مل ،((وهق ُمٕمٙمؿ ىمري٤ٌمً  ؾمٛمٞمٕم٤مً  فٙمؿ شمدقمقٟمإٟمّ  ،وٓ هم٤مئ٤ٌمً  شمدقمقن أصؿّ 

 :وم٘مٚم٧م ،((؟٦مُمـ يمٜمقز اجلٜمّ  ًمؽ قمغم يمٜمزٍ أٓ أدّ  !ي٤مقمٌد اهلل سمـ ىمٞمس)) :وم٘م٤مل ،سم٤مهلل إّٓ  ةَ وٓ ىمقّ  طمقَل 

 ((.سم٤مهلل إّٓ  ةَ وٓ ىمقّ  ٓ طمقَل  :ىمؾ)) :ىم٤مل ،!سمغم ي٤مرؾمقل اهلل

يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب  ،"صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ( 1)

 ،ظم٤مًمد احلذاء ، ُمـ ـمريؼ1175، صـ6867:خ، رإًم... ظمٗمض اًمّمقت سم٤مًمذيمر إّٓ ذم ُمقاوع

 :ومذيمر احلدي٨م وىم٤مل ومٞمف ،همزاة ذم ملسو هيلع هللا ىلص٤م ُمع رؾمقل اهلل يمٜمّ  :ُمقؾمك ىم٤مل قمـ أيب ،قمثامن قمـ أيب

 طمديثف ذيمر ٓ طمقَل  وًمٞمس ذم ،((شمدقمقٟمف أىمرب إمم أطمديمؿ ُمـ قمٜمؼ راطمٚم٦م أطمديمؿ يواًمذ))

 .سم٤مهلل إّٓ  ةَ وٓ ىمقّ 

، 875:اًمّمالة، سم٤مب اًمدقم٤مء ذم اًمريمقع واًمًجقد، ر يمت٤مب ،"فؾمٜمٜم"أظمرضمف أسمق داود ذم  (2)

 ،سمٙمر ُمقمم أيب لٛمّ قمـ قمامرة سمـ همزي٦م قمـ ؾُم  ،-سمـ احل٤مرثيٕمٜمل ا-قمٛمرو  ، ُمـ ـمريؼ135صـ
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٤مئل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم : ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-قمـ أيب هريرة  (1)واًمٜمًَّ

 .(2)((اًمّدقم٤مءأىمرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌُد ُمـ رسمِّف وهق ؾم٤مضمٌد، وم٠ميمثِروا : ))قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

 ......:ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- (4)قمـ صمقسم٤من (3)وروی اًمديٚمٛمل :454الرضب 

                                                

أىمرب ُم٤م يٙمقن )) :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  أنّ  ،هريرة ث قمـ أيبف ؾمٛمع أسم٤م ص٤مًمح ذيمقان حیدّ أٟمّ 

 ((.روا اًمدقم٤مءوم٠ميمثِ  ،ف وهق ؾم٤مضمدُمـ رسمّ  اًمٕمٌدُ 

٤مئل ذم أظمر( 1) يمت٤مب اًمتٓمٌٞمؼ، سم٤مب أىمرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌد ُمـ اهلل قمز وضمؾ،  ،"فؾمٜمٜم"ضمف اًمٜمًَّ

 ،-سمـ احل٤مرثيٕمٜمل ا-قمٛمرو اسمـ وه٤مب، قمـ  ، ُمـ ـمريؼ242، اجلزء اًمث٤مين، صـ1133:ر

 :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  أنّ  ،هريرة ف ؾمٛمع أسم٤م ص٤مًمح قمـ أيبأٟمّ  ل،ٛمّ قمـ قمامرة سمـ همزي٦م قمـ ؾُم 

 ((.روا اًمدقم٤مءوم٠ميمثِ  ،وهق ؾم٤مضمد -قمز وضمؾ- فرسمّ ُمـ  أىمرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌدُ ))

، 1083:يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمريمقع واًمًجقد، ر ،"صحٞمحف"أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ( 2)

 لٛمّ قمـ قمامرة سمـ همزي٦م قمـ ؾُم  ،قمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث ،قمٌد اهلل سمـ وه٥م ، ُمـ ـمريؼ200صـ

 :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  أنّ  ،هريرة ث قمـ أيبف ؾمٛمع أسم٤م ص٤مًمح ذيمقان حیدّ أٟمّ  ،سمٙمر ُمقمم أيب

 ((.روا اًمدقم٤مءوم٠ميمثِ  ،ف وهق ؾم٤مضمدُمـ رسمّ  أىمرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌدُ ))

ًمد وُ  ،و اهلٛمداين احل٤مومظ أسمق ٟمٍم اًمديٚمٛملنف سمـ ومٜم٤م ظميؿمٝمردار سمـ ؿمػموي٦م سمـ ؿمٝمردار سمـ سمنمو هق (3)

 .ًمقاًمده "ُمًٜمد اًمٗمردوس ذم أؾم٤مٟمٞمد ومردوس إظم٤ٌمر" :ًمف. ه558 ؾمٜم٦م وشمقذّم  483ؾمٜم٦م 

 (.٥/343، "٦م اًمٕم٤مروملمهدي")

أسمق قمٌد : ك أسم٤م قمٌد اهلل، وىمٞمؾاسمـ ضمحدر، يٙمٜمّ : وىمٞمؾ ،وهق صمقسم٤من سمـ سمجدد ،ملسو هيلع هللا ىلصصمقسم٤من ُمقمم رؾمقل اهلل  (4)

٦م واًمٞمٛمـ، هق ُمـ اًمناة، ُمقوع سملم ُمٙمّ : ُمـ اًمٞمٛمـ، وىمٞمؾاًمرمحـ، وإول أصح، وهق ُمـ محػم 

إن : ))وم٠مقمت٘مف، وىم٤مل ًمفملسو هيلع هللا ىلص قل اهلل هق ُمـ ؾمٕمد اًمٕمِمػمة ُمـ ُمذطم٩م، أص٤مسمف ؾم٤ٌمء وم٤مؿمؽماه رؾم: وىمٞمؾ

ملسو هيلع هللا ىلص ومث٧ٌم قمغم وٓء رؾمقل اهلل (( ٤م أهؾ اًمٌٞم٧م٧م أن شمٙمقن ُمٜمّ ـ أٟم٧م ُمٜمٝمؿ، وإن ؿمئؿمئ٧م أن شمٚمحؼ سمٛمَ 
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أٟم٤م ظمٚمَٗمؽ وأُم٤مَُمؽ، وقمـ ": ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

 .(1)(("أٟم٤م ضمٚمٞمُس قمٌِدي طملم يذيمرين، وأٟم٤م ُمٕمف إذا َدقم٤مين ،!يٛمٞمٜمؽ وقمـ ؿمامًمؽ ي٤مُمقؾمی

: ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-قمـ أيب هريرة  "اًمّّمحٞمَحلم"وذم  :454الرضب 

ِـّ قمٌِدي ": ىم٤مل اهلل قمّز وضمؾ: ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أٟم٤م قمٜمد فم

 .(2)(("يِب، وأٟم٤م ُمٕمف إذا ذيمرين

                                                

٤مم ومٜمزل إمم اًمرُمٚم٦م واسمتٜمك اه٤م ومخرج إمم اًمِّم ملسو هيلع هللا ىلص  رؾمقل اهلل ول يزل ُمٕمف ؾمٗمرًا وطميًا إمم أن شمقذّم 

 ;                  .اه٤م ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم، وؿمٝمد ومتح ُمٍم دارًا، واسمتٜمك سمٛمٍم دارًا، وسمحٛمص داراً، وشمقذّم 

وأسمق إدريس اخلقٓين،  ،وضمٌػم سمـ ٟمٗمػم :روى عـه. أطم٤مدي٨م ذوات قمددملسو هيلع هللا ىلص ٌل اًمٜمّ  :روى عن ;

 .وُمٕمدان سمـ أيب ـمٚمح٦م، وهمػمهؿ

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  ٤٨١، ١/٤٨١، ٦٢٤:، سم٤مب اًمث٤مء واًمقاو، صمقسم٤من سمـ سمجدد، ر"أؾمد اًمٖم٤مسم٦م")

ٌل ُمـ ـمريؼ صمقسم٤من ُمقمم اًمٜمّ  ،٣/192، 4533:، ومّمؾ، ر"سمٛم٠مصمقر اخلٓم٤مبوس اًمٗمرد" :اٟمٔمر( 1)

 أطمس طمس صقشمؽ وم٢ميّن  ؟٪أٟم٤مديؽ أٟم٧م أٟم٤مضمٞمؽ أم سمٕمٞمدٌ  أىمري٥ٌم  !ي٤مرّب  :ىم٤مل ُمقؾمك)) ملسو هيلع هللا ىلص

 إيّن  ،!ظمٚمٗمؽ وأُم٤مُمؽ وقمـ يٛمٞمٜمؽ وقمـ ؿمامًمؽ ي٤مُمقؾمك :وم٘م٤مل اهلل ؟وم٠ميـ أٟم٧م ،وٓ أراك

 ((.ينوأٟم٤م ُمٕمف إذا دقم٤م ،ي طملم يذيمرينضمٚمٞمس قمٌدِ 

﴿ :، يمت٤مب اًمتقطمٞمد، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم"صحٞمحف"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ( 2)     ﴾ 

   ﴿ :، وىمقل اهلل شمٕم٤ممم>٢٨: آل قمٛمران=       ﴾ =١١٦: اعم٤مئدة< ،

ريض -أسم٤م ص٤مًمح قمـ أيب هريرة  ؾمٛمٕم٧م: ، ُمـ ـمريؼ إقمٛمش١٢٧٤، ١٢٧٣، صـ٧٤١٥:ر

ـّ قمٌدي يب، وأٟم٤م ُمٕمف إذا ذيمرين، : ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ))ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌّل : ىم٤مل -اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟم٤م قمٜمد فم

ُمٜمٝمؿ، وإن شم٘مّرب ؿِمؼماً  وم٢من ذيمرين ذم ٟمٗمًف ذيمرشُمف ذم ٟمٗمِز، وإن ذيمرين ذم ُمأل ذيمرشُمف ذم ُمأل ظمػمٍ 

 .((ذراقم٤ًم شم٘مّرسم٧ُم إًمٞمف سم٤مقم٤ًم، وإن أشم٤مين يٛمٌم أشمٞمتُف هروًم٦مً  إزّم شم٘مّرسم٧ُم إًمٞمف ذراقم٤مً، وإن شم٘مّرب إزمّ 
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ريض اهلل -ٚمح٤ميمؿ طمدي٨ٌم ىمدد  قمـ أٟمس ًم "اعمًتدَرك"وذم  :453الرضب 

: قمـ رسّمف يفيرو ومٞمام رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل: ىم٤مل -شمٕم٤ممم قمٜمف

 .(1)((ٜملأٟم٤م قمٜمد فمٜمِّؽ يِب، وأٟم٤م ُمٕمؽ إذا ذيمرشمَ ! قمٌِدي))

اًم٤ًمضمد : ))وروی ؾمٕمٞمد اسمـ ُمٜمّمقر قمـ أيب قماّمرة ُمرومققم٤مً  :415الرضب 

 .(2)((يًجد قمغم ىمدَُمل اهلل شمٕم٤ممم

، وذم يمّؾ ، واًمٓمقرِ صم٧ٌم اهذه أي٤مت وإطم٤مدي٨م يمقُٟمف شمٕم٤ممم قمغم إرضِ 

 ذايمٍر، وُمع يمّؾ  ُمًجٍد، وظمٚمػ اًمٕمٌد، وأُم٤مَُمف، وقمـ يٛمٞمٜمف، وقمـ ؿمامًمف، وُمع يمّؾ 

 .رضمؾٍ  يمؾِّ  وريدِ  ب ُمـ طمٌؾِ ُمٙم٤مٍن، وأىمر رضمٍؾ، وذم يمّؾ 

                                                

، يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب احل٨م "صحٞمحف"وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم 

 ;      هريرة  قمـ أيب ،ص٤مًمح قمـ أيب ،إقمٛمش ، ُمـ ـمريؼ1166، صـ6805:قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم، ر

ـّ  :قمز وضمؾ ي٘مقل اهلل)) :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل  ;  وأٟم٤م ُمٕمف طملم  ،يب يقمٌد أٟم٤م قمٜمد فم

 ،ؿ ظمػم ُمٜمٝمؿهُ  ُمألٍ  ف ذمذيمرشمُ  ُمأل ذم وإن ذيمرين ،ٟمٗمز ف ذمٟمٗمًف ذيمرشمُ  ذم إن ذيمرين ،يذيمرين

 يٛمٌم أشم٤مين وإن ،ُمٜمف سم٤مقم٤مً  سم٧ُم شم٘مرّ  ذراقم٤مً  ب إزمّ وإن شم٘مرّ  ،إًمٞمف ذراقم٤مً  سم٧ُم شم٘مرّ  ؿمؼماً  لب ُمٜمّ وإن شم٘مرّ 

 ((.ف هروًم٦مأشمٞمتُ 

، ُمـ 2/698، 1828:، رإًمخ... دقم٤مء واًمتٙمٌػم، يمت٤مب اًم"اعمًتدَرك"ذم  ٤ميمؿأظمرضمف احل( 1)

ىم٤مل )): ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ،قمـ احلًـ ،اًمرسمٞمع سمـ صٌٞمح ـمريؼ

 ((.ٜملو أٟم٤م ُمٕمؽ إذا ذيمرشمَ  ،ؽ يبأٟم٤م قمٜمد فمٜمّ  !قمٌدي :اهلل قمز و ضمؾ

ذم ومْمؾ اًمّمالة ووضمقاه٤م، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم  ّّمالة، اًم٤ٌمب إّول، يمت٤مب اًم"يمٜمز اًمٕمامل": اٟمٔمر (2)

 . ، ٟم٘مالً قمـ ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر قمـ قمامرة٧/118، 18920:، رومْم٤مئؾ اًمّّمالة



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

107 

﴿: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :411الرضب        ﴾=ه٤مهٜم٤م  ،>١٢٥: اًمٌ٘مرة

 .ًمٚمٙمٕم٦ٌم "سمٞمتِل" اؾمتٕمٛمٚم٧ْم يمٚمٛم٦مُ 

ـ : "اًمتقراة اعم٘مّدؾم٦م"روي أّٟمف ذم : "اعمٕم٤مل"وذم  :414الرضب  ضم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ُم

 .(2)إًمخ...﴾ذيمره حت٧م آي٦م ﴿ ،(1)ُمـ ضم٤ٌمل وم٤مران ، واؾمتٕمغّم وأذف ُمـ ؾم٤مقَملمؾمٞمٜم٤مء، 

ريض اهلل - (3)قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ٟمٗمٞمؾ "اًمٙمٌػم"وروی اًمٓمؼماين ذم  :419الرضب 

إيّن أضمد َٟمَٗمَس اًمّرمحـ : )) شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل: ىم٤مل -شمٕم٤ممم قمٜمف

 .(4)، وأؿم٤مر إمم اًمٞمٛمـ((ُمـ ه٤مهٜم٤م

                                                

 . ُمّٙم٦م اعمٕمٔمٛم٦م :يأ (1)

 . ٣/407، 8: اًمٜمٛمؾ، حت٧م أي٦م، "ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ" (2)

وؾمٙمـ  هق ؾمٚمٛم٦م سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمًٙمقين، صمؿ اًمؽماهمٛمل احليُمل، ًمف صح٦ٌم، وأصٚمف ُمـ اًمٞمٛمـ، (3)

ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم، ووٛمرة سمـ طمٌٞم٥م، واًمقًمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ  :وعـه. ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌّل  :روى عن. محص

تل ي٘م٤مشمٚمقن، وومٞمف ٤ًمئل طمديث٤ًم واطمدًا ومٞمف ذيمر اخلٞمؾ، وٓ شمزال ومرىم٦م ُمـ أُمّ روى ًمف اًمٜمَّ . اجلرر

 (. ٣/445، 2588: طمرف اًمًلم، ُمـ اؾمٛمف ؾمٚمٛم٦م، ر، "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")     .٤ممذيمر اًمِّم 

اًمؽماهمٛمل،  ؾمٚمٛم٦م سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمًٙمقين صمؿّ ، سم٤مب اًمًلم، "ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػم"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ( 4)

 لقمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم طمدصمٜم ،ُمـ ـمريؼ اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلرر ،53، ٧/52، 6358:ر

 ،ك يم٤مدت ريمٌت٤مي مت٤ًمن ومخذهطمتّ  ملسو هيلع هللا ىلصدٟمقت ُمـ رؾمقل اهلل : ؾمٚمٛم٦م سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمًٙمقين ىم٤مل

ًّ شمريم !ي٤مرؾمقل اهلل: وم٘مٚم٧م يمذسمقا أن )): وم٘م٤مل ،الح وزقمؿ أىمقام أن ٓ ىمت٤مل٧م اخلٞمؾ وأًم٘مل اًم

 يزيغ اهلل ىمٚمقب ىمقمٍ  ،٤مسفم٤مهرة قمغم اًمٜمّ  ،٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم احلؼتل أُمّ ٓ شمزال ُمـ أُمّ  ،ضم٤مء اًم٘مت٤مل

 ،محـ ُمـ ه٤مهٜم٤م أضمد ٟمٗمس اًمرّ إيّن )): ل فمٝمره إمم اًمٞمٛمـوىم٤مل وهق ُمقّ  ،((ىم٤مشمٚمقهؿ ًمٞمٜم٤مًمقا ُمٜمٝمؿ
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قمـ أيب هريرة  (2)واًمؽمُمذي ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ (1)وروى أمحد :412الرضب 

واًمذي ٟمٗمس : ))ىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-

ٗمغم، هلٌط قمغم اهلل  ًمق أّٟمٙمؿ دًمٞمتؿ سمحٌؾٍ ! سمٞمده حمٛمدٍ   ً ، صمّؿ -قمّز وضمؾ-إمم إرض اًم

                                                

واخلٞمؾ ُمٕم٘مقد ذم ٟمقاصٞمٝم٤م اخلػم إمم يقم  ،وشمتٌٕمقين أومٜم٤مداً  ،ٗمقت همػم ُمٚم٨ٌمُمٙم وًم٘مد أوطمل إزمّ 

 .((اًم٘مٞم٤مُم٦م وأهٚمٝم٤م ُمٕم٤مٟمقن قمٚمٞمٝم٤م

ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة  ،302، ٣/301، 8836:، رُمًٜمد أيب هريرة، "هُمًٜمد"ذم  أمحدأظمرضمف اإلُم٤مم ( 1)

شمدرون ُم٤م أ)) :وم٘م٤مل ٦مؾمح٤مسم ُمّرتإذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رؾمقل ٟمحـ قمٜمد سمٞمٜمام: احلًـ قمـ أيب هريرة ىم٤مل قمـ

ٓ  َُمـرواي٤م إرض يًقىمف اهلل إمم واًمٕمٜم٤من : ))ىم٤مل ،اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: ٤مٜمىمٚم: ىم٤مل ،((هذا؟

: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ٤مٜم، ىمٚم((ومقىمٙمؿ؟ هذه شمدرون ُم٤م، أوٓ يدقمقٟمف ُمـ قم٤ٌمده يِمٙمره

قًمف أقمٚمؿ، اهلل ورؾم: ٤مٜم، ىمٚم((شمدرون يمؿ سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝم٤م؟أ ،حمٗمقظٌ  ؾم٘مٌػ و ُمقٌج ُمٙمٗمقٌف  اًمرىمٞمع))

: ىم٤مل ،اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: ٤مٜم، ىمٚم((؟ٝم٤مومقىم اًمتل شمدرون ُم٤مأ: ))، ىم٤مل((قم٤ممُمًػمة مخًٛمئ٦م : ))ىم٤مل

ُمًػمة مخًٛمئ٦م )) :اهلل ورؾمقل أقمٚمؿ، ىم٤مل: ، ىمٚمٜم٤م((ؾمامء أظمرى، أشمدرون يمؿ سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝم٤م؟))

 ،ؾمقًمف أقمٚمؿاهلل ور: ٤مٜم، ىمٚم((أشمدرون ُم٤م ومقق ذًمؽ؟)) :، صمّؿ ىم٤ملوات، طمتّك قمّد ؾمٌع ؾمام((قم٤مم؟

امء اًم٤ًمسمٕم٦م؟ شمدرونأ: ))، ىم٤مل((اًمٕمرش: ))ىم٤مل ًّ اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، : ٤مٜمىمٚم ،((يمؿ سمٞمٜمٙمؿ وسملم اًم

اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، : ، ىمٚمٜم٤م((أشمدرون ُم٤م هذا حتتٙمؿ؟: ))، صمؿ ىم٤مل((ُمًػمة مخًٛمئ٦م قم٤مم)) :ىم٤مل

، ٕظمرىإرض ا: ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ٤مٜم، ىمٚم((؟ٝم٤مشمدرون ُم٤م حتت، أإرض)) :ىم٤مل

، طمتّك قمّد ((قم٤ممُمًػمة مخًٛمئ٦م : ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ، ىمٚمٜم٤م((أشمدرون يمؿ سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمٝم٤م؟

، صمّؿ ((هلٌط اًم٤ًمسمٕم٦م إمم إرض اًمًٗمغم سمحٌؾٍ  أطمديمؿدًمٞمتؿ  أّيؿ اهلل ًمقو)) :، صمّؿ ىم٤ملؾمٌع أرولم

 ﴿: ىمرأ          ﴾ =3: احلديد<. 

 .145صـ: اٟمٔمر (2)
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 ﴿: ىمرأ                   ﴾=(1)((>٣: احلديد ،

 .وُمـ ه٤مهٜم٤م صم٧ٌم أّٟمف حت٧م مجٞمع إرولم

 

 

                                                

، 3298:ؾمقرة احلديد، ر> سم٤مب وُمـ=، أسمقاب اًمتٗمًػم، "ضم٤مُمٕمف"أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ( 1)

سمٞمٜمام : ُمـ ـمريؼ ؿمٞم٤ٌمن سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ ىمت٤مدة طمدصمٜم٤م احلًـ قمـ أيب هريرة ىم٤مل ،749صـ

هؾ شمدرون ُم٤م : ))ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ضم٤مًمس وأصح٤مسمف، إذ أشمك قمٚمٞمٝمؿ ؾمح٤مب وم٘م٤مل ٟمٌملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌل اهلل 

هذا اًمٕمٜم٤من، هذه رواي٤م إرض يًقىمف اهلل شم٤ٌمرك : ))ىم٤مل ،اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: وم٘م٤مًمقا ،((هذا؟

اهلل : ، ىم٤مًمقا((هؾ شمدرون ُم٤م ومقىمٙمؿ؟: ))، صمّؿ ىم٤مل((ٓ يِمٙمروٟمف وٓ يدقمقٟمف وشمٕم٤ممم إمم ىمقمٍ 

هؾ شمدرون : ))، صمّؿ ىم٤مل((ُمٙمٗمقٌف  وُمقٌج  حمٗمقظٌ  وم٢مهّن٤م اًمرىمٞمع ؾم٘مٌػ : ))ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل

، صمّؿ ((سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝم٤م ُمًػمة مخًٛمئ٦م ؾمٜم٦م: ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا((يمؿ سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝم٤م؟

وم٢مّن ومقق ذًمؽ : ))ىم٤مل ،اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: ، ىم٤مًمقا((هؾ شمدرون ُم٤م ومقق ذًمؽ؟: ))ىم٤مل

يـ ُم٤م سملم يمّؾ ؾمامءَ ُم٤م سملم ))وات ، طمتّك قمّد ؾمٌع ؾمام((وُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمًػمة مخًٛمئ٦م قم٤مم ،يـؾمامءَ 

 ًّ : ىم٤مل ،اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: ، ىم٤مًمقا((هؾ شمدرون ُم٤م ومقق ذًمؽ؟: ))، صمّؿ ىم٤مل((امء وإرضاًم

ًّ  ،وم٢مّن ومقق ذًمؽ اًمٕمرش)) هؾ شمدرون ُم٤م : ))، صمّؿ ىم٤مل((يـٕمد ُم٤م سملم اًمًامءَ امء سمُ وسمٞمٜمف وسملم اًم

هؾ شمدرون ُم٤م : ))ىم٤مل ، صمؿّ ((وم٢مهّن٤م إرض: ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا((اًمذي حتتٙمؿ؟

وم٢مّن حتتٝم٤م إرض إظمرى سمٞمٜمٝمام : ))اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل: ، ىم٤مًمقا((اًمذي حت٧م ذًمؽ؟

، صمّؿ ((لم ُمًػمة مخًٛمئ٦م ؾمٜم٦مسملم يمّؾ أرَو )) ،، طمتّك قمّد ؾمٌع أرولم((ُمًػمة مخًٛمئ٦م ؾمٜم٦م

ً   ؾٍ سمحٌ> رضمالً =ًمق أّٟمٙمؿ دًمٞمتؿ  !واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده: ))ىم٤مل  هلٌط قمغم ٗمغمإمم إرض اًم

 ﴿: ، صمّؿ ىمرأ((اهلل               ﴾ =3: احلديد<. 
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 (1)قصلالرضب الػَ 

ٝم٤م شمٙمٗمل خلٞم٤مـم٦م وَمؿ يمّؾ هذه أي٤مت وإطم٤مدي٨م ٟمٗمً :أقول: 414الرضب 

ؿ ًِّ ٍؿ ظمٌٞم٨ٍم وًمزي٤مدة اإليامن قمٜمد يمّؾ ُمًٚمٍؿ ؾُمٜمٍّل، ومٚمٞم٘م٤مل هلذا اعمج ًِّ إن حتٛمؾ ": جم

وُمثَٚمف قمغم فم٤مهر ُمٕمٜم٤مه، ومٚمامذا ٓ شم١مُمـ سمٔم٤مهر هذه أي٤مت  "آؾمتقاءَ "

ومٚمتٜمٔمر >. ٨٥: ٘مرةاًمٌ=﴾      ﴿ ،!؟...وإطم٤مدي٨م

 إّٟمف قمغم اًمٕمرش، وًمٞمس ذم": يَمؿ ُمـ آي٤مٍت وأطم٤مدي٨م سمِ٘مٞمٚمؽ أّٟمؽ ىمد ّسطم٧َم سم٢مٟمٙم٤مرٍ 

، وإذا ؾمٚمٙم٧َم ومٞمٝم٤م ُمًٚمَؽ اًمت٠مويؾ، ومٚمامذا شمتٕمّدی احلدَّ ذم آي٤مت "اًمٕمرش ىُمٙم٤مٍن ؾمق

ؽ سمٙمقن ُمٕمٌقدك ُمٙم٤مٟمٞم٤ّمً ضم٤مًم٤ًًم قمغم ، ومتٌلّم أّن هذي٤مٟمَ !؟...آؾمتقاء وطمدي٨م اعمٙم٤من

وُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م ٟمٗمًٝم٤م شمًتٌلم ؾمٌٞمُؾ  ،يمذٌب سيٌح وحتّٙمٌؿ ُمـ قمٜمدك اًمٕمرش

امء وإرض وذم يمّؾ  ًّ ٜمّل اعم١مُمـ سم٠مهّن٤م وردْت ذم اًمٕمرش واًمٙمٕم٦ٌم واًم ًُ ُمقوٍع  اهلداي٦م ًمٚم

ض إُّم٤م أن حتٛمؾ سمٕمُْمٝم٤م قمغم اًمٔم٤مهر وسمٕمُْم ": وُمٙم٤مٍن، ومال ختٚمق قمـ صمالصم٦م أطمقال ٝم٤م شمٗمقَّ

ل ، أُّم٤م إّول "ذم مجٞمٕمٝم٤م اًمتٗمقيُض واًمت٠مويؾ"، أو "اًمٔم٤مهر يمٚم ٝم٤م قمغم"، أو "وشم١موَّ

ٍح، وطمٙمٌؿ قمغم اهلل  ُمـ همػم دًمٞمٍؾ،  -قمّز وضمؾ-ومتحّٙمٌؿ ذم همػم حمّٚمف، وشمرضمٞمٌح سمال ُمرضمِّ

وأُّم٤م اًمِِمّؼ اًمث٤مين ومٌَٖمّض اًمٜمٔمر قمـ شمٚمؽ اًم٘مقاـمع اًم٘م٤مهرة ُمـ اًمّدٓئؾ اًمّزاهرة قمغم شمٜمزيف 

وضمٍف٪ ّٕن اعمٙملم اًمقاطمد ذم وىم٧ٍم واطمٍد ٓ يٙمقن ذم  ٙمّؾ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مـمٌؾ قم٘مالً وٟم٘مالً سم

ُمٙم٤مٍن إٟماّم يت٠مشمّك أن يٙمقن يم٤مهلقاء يٛمأل يمؾَّ ُمٙم٤مٍن، ومام هق  أُمٙمٜم٦م ُمتٕمددة، ومٙمقُٟمف ذم يمّؾ 

                                                

ويم٤من . >د رو٤مُمـ اإلُم٤مم أمح: أي= ٜمفُم. 215: "٦مٚمَ ٞمَّم ومَ "ويمذا ذم طم٤ًمب اجلّٛمؾ قمدد يمٚمٛم٦م  ( 1)

 .رسمٞم٦مسم٤مًمٕم "ؾٞمَّم اًمٗمَ "ـ، ومٖمػّمٟم٤مه٤م سم"٦مّمٚمَ ٞمومَ "ردوي٦م يمٚمٛم٦م م سم٤مٕاؾمتخدم اعم١مًّمُػ اًمٕمالّ 
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ؾ ُمـ ذًمؽ سمداه٦ًم٪ أّٟمف طمٞمٜمئٍذ يًتٚمزم يمقَٟمف ذم يمّؾ ُمٙم٤مٍن ٟمجٍس، س وأسمٓمَ ع وأٟمجَ أؿمٜمَ 

، وذم 
ٍ
صمّؿ ًمق يم٤من ذم ُمٙم٤مٍن ُمٚمٞمٍئ سمٕمٞمٜمف  ،...!رطمؿ يمّؾ أٟمثكوحت٧م يمّؾ ىمدٍم، وذم ومؿ يمّؾ ُمرء

، وإن ل يٙمـ ومٞمف، ًمزم ومٞمف ...!ُمـ إُمٙمٜم٦م واجل٤ٌمل وهمػمه٤م ُمـ إضم٤ًمم، ًمزم اًمتداظُمؾ

 وىمٓمٕم٦ٍم وضمقٍف وصامخٍ 
ٍ
، وُم٤م يًتجّد رٌء ُمـ ٟم٤ٌمٍت وضمداٍر إّٓ ...!أًمػ أًمػ ضمزء

وم٢مذن ُم٤مذا سم٘مل ُمـ  ،...!ومٞمف ضمقٌف ضمديدٌ  ويْمٓمّر ُمٕمٌقُدك أن يٓمقَي ٟمٗمًف، ويزداد

ظمّمقصٞم٦ّم اًمٕمرش ًمالؾمتقاء، وُمـ ظمّمقصٞم٦ّم اجلٜم٦ّم ًمٚمدار، وُمـ ظمّمقصٞم٦ّم اًمٌٞم٧م 

وُمـ آي٤مت آؾمتقاء إمم ه٤مهٜم٤م ُمـ آي٦ٍم  ،، ومال ضمرم أّن اًمِِمّؼ اًمث٤مًم٨م هق احلّؼ !؟...ًمٚمٙمٕم٦ٌم

أو طمدي٨ٍم ٓ يقضمد رٌء حمٛمقٌل قمغم هذه اعمٕم٤مين اعمًتحٞمٚم٦م اًمًخٞمٗم٦م اًمتل حتّمؾ ذم 

ٝم٤مم اًمٜم٤مىمّم٦م ُمـ فمقاهر إًمٗم٤مظ، سمؾ هل٤م ُمٕم٤مٍن ٟمزهي٦ٍم ٓئ٘م٦ٍم جلالًمتف شمٕم٤ممم سمٞمّٜمٝم٤م إئٛم٦ُم إوم

يمت٤مب إؾمامء "ذم ذطمٝم٤م ٞمٝم٘مل اًمذي اًمٙمرام شمٗمٝمٞماًم ًمٚمٕمقام، ٓؾمٞماّم اإلُم٤مُم اًمٌ

ٌض إمم اهلل شمٕم٤ممم، ﴿ ،"اًمّّمٗم٤مت وقمٚمؿ اعمراد احل٘مٞم٘مل اه٤م ُمٗمقَّ        

      ﴾=اًمٕم٤معملم، واًمّّمالة  ، واحلٛمد هلل رّب >٧: آل قمٛمران

الم قمغم ؾمٞمّد اعمرؾَمٚملم حمٛمدٍ  ًّ  .!وآًمف وصحٌف أمجٕملم، آُملم واًم

 الصػعة السابعة

ىمد اٟمتَٝمٞمٜم٤م ُمـ ضمقاب ُم٠ًمًم٦م اًمٕمرش واعمٙم٤من، وهق اًمذي يم٤من ! احلٛمد هلل

ٚمّرؾم٤مًم٦م، وأن سم٘مل طمروم٤من أظمػمان ُمـ حترير اًمقه٤ميب ذم ُم٠ًمًمتلَم اعمقوقع احل٘مٞم٘مل ًم

 .!ی ٓ شمِمتٙملأظمرَيلم، وم٢مًمٞمؽ ٟمٌذٌة ُمـ اجلقاب قمـ ذًمؽ٪ طمتّ 

 .ُم٤م طمٙمؿ رومع اًمٞمَديـ ًمٚمّدقم٤مء سمٕمد اًمٗمريْم٦م؟ :السمال
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رومع اًمٞمَديـ ًمٚمّدقم٤مء سمٕمد اًمٗمريْم٦م ل يث٧ٌم سمحدي٨ٍم " :اجلواب من الودهايب

 ."و شم٘مريري  صحٞمٍح ىمقزم  أو ومٕمكم  أ

قمدُم يمقن اهلل شمٕم٤ممم ؾمقی اًمٕمرش ل يث٧ٌم سمحدي٨ٍم  :414الرضب : أقول

اًمٞمَديـ ًمٚمّدقم٤مء سمٕمد اًمٗمريْم٦م سمٖمػم إصم٤ٌمٍت  إّن رومعَ  ،...!صحٞمٍح ىمقزم  أو ومٕمكم  أو شم٘مريري  

ُمـ احلدي٨م اًمّّمحٞمح سمدقم٦ٌم، وأُّم٤م احلٙمؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم ومال حیت٤مج إمم دًمٞمٍؾ، سمؾ يٙمٗمٞمف 

 !.؟...ّٚم٤ًمين وم٘مطاّدقم٤مءك اًم

ويمقن اًمٕمرش ُمٙم٤مٟم٤ًم هلل شمٕم٤ممم ل يث٧ٌم سمحدي٨ٍم صحٞمٍح ىمقزم  أو ومٕمكم   :414الرضب 

سمّد ًمف ُمـ طمدي٨ٍم صحٞمٍح  ،أو شم٘مريري   ، أُّم٤م ؾمٌ ؽ هلل وشمِمٌٞمٝمؽ إّن ُمدَّ اًمٞمد ذم آًمتج٤مء إمم اهلل 

 ُمـ دًمٞمٍؾ، سمؾ ًم٤ًمٟمؽ اعمرؾَم  ،إّي٤مه سم٤معمخٚمقىم٤مت
ٍ
 ...!.٦ٌم يم٤مومٞم٦م ومٞمفؾ طمجّ ومال حیت٤مج إمم رء

ل يث٧ٌم اعمٜمُع ُمـ رومع إيدي ذم اًمّدقم٤مء سمٕمد اًمٗمريْم٦م سمحدي٨ٍم  :414الرضب 

، ومٚمامذا متٜمٕمقن ُمـ ذًمؽ ي٤مُمٕمنم اًمقه٤مسمٞم٦م؟ هؾ  ،!صحٞمٍح ىمقزم  أو ومٕمكم  أو شم٘مريري 

ـٍ قمٜمف ،ذيٕم٦م اعمٜمع ُمـ داريمؿ؟  !.؟...أم اجلقاز حیت٤مج إمم اًمّدًمٞمؾ، واعمٜمُع ُمًتٖم

ـُ "ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف  "حٞمحاًمّّم "ـد سمإن أري :413الرضب  وم٤محلّج٦م همػم  ،"احلً

 "احلًـ ًمذاشمف"و "اًمّّمحٞمح ًمٖمػمه"و "اًمّّمحٞمح ًمذاشمف"ُمٜمحٍمٍة ومٞمف ىمٓمٕم٤ًم٪ وم٢مّن 

ح ُم٤م يِمٛمؾ اًمّّمحٞم"ـيد سميمّؾ ذًمؽ طمّج٦ٌم وُمث٧ٌٌِم ًمألطمٙم٤مم، وإن أر "واحلًـ ًمٖمػمه

ـَ ومحٞمٜمئٍذ اإلٟمٙم٤مُر إُّم٤م أن يٙمقن سم٤مًمٜمٔمر إمم ظمّمقص اعمحّؾ  وم٘مط، أو سمٛمٕمٜمی قمدم  احلً

صغّم -اًمثٌقت اعمٓمٚمؼ، اًمث٤مين سم٤مـمٌؾ ىمٓمٕم٤ًم٪ وم٢مّن اًمّدقم٤مء سمٕمد اًمّّمالة ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌّل 

سمٙمثػٍم ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّّمحٞمح٦م اعمٕمتَٛمدة اًم٘مقًمٞم٦ّم واًمٗمٕمٚمٞم٦ّم  -اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

ي٨م واًمت٘مريرّي٦م، ويمذًمؽ يمقن رومع اًمٞمَديـ ُمـ آداب اًمّدقم٤مء ىمد صم٧ٌم سمٙمثػٍم ُمـ إطم٤مد
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اًمّّمحٞمح٦م اعمٕمتؼمة اًم٘مقًمٞم٦ّم واًمٗمٕمٚمٞم٦ّم واًمت٘مريرّي٦م، ويمّؾ ذًمؽ ُمروي  ُمذيمقٌر ذم 

 .....................................................................(1)"ح٤محاًمّّم "

                                                

، 6341:، ريمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب رومع إيدي ذم اًمدقم٤مء، "صحٞمحف"ذم  ٌخ٤مريأظمرضمف اًم( 1)

: ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ حیٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، وذيؽ ؾمٛمٕم٤م أٟم٤ًًم قمـ اًمٜمٌّل  ُمـ ـمريؼ ،1102صـ

 ((.رومع يَديف طمتّك رأي٧م سمٞم٤مض إسمَٓمٞمف))

ة آؾمتً٘م٤مء، سم٤مب رومع اًمٞمَديـ سم٤مًمدقم٤مء ذم آؾمتً٘م٤مء، ، يمت٤مب صال"صحٞمحف"وُمًٚمؿ ذم 

رأي٧م : ، ُمـ ـمريؼ حیٞمك سمـ أيب سمٙمػم قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ صم٤مسم٧م، قمـ أٟمس ىم٤مل359، صـ2074:ر

 .يرومع يَديف ذم اًمدقم٤مء، طمتّك يرى سمٞم٤مض إسمَٓمٞمف ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

، ُمـ ـمريؼ طمٗمص 221، صـ1492:، يمت٤مب اًمقشمر، سم٤مب اًمدقم٤مء، ر"ؾمٜمٜمف"وأسمق داود ذم 

يم٤من إذا دقم٤م ومرومع  ملسو هيلع هللا ىلصأّن اًمٜمٌّل : ))ـ ه٤مؿمؿ سمـ قمت٦ٌم سمـ أيب وىم٤مص، قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد، قمـ أسمٞمفسم

 ((.يَديف، ُمًح وضمٝمف سمٞمَديف

، أسمقاب اًمدقمقات، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم رومع إيدي قمـ اًمدقم٤مء، "ضم٤مُمٕمف"واًمؽمُمذي ذم 

قمـ أسمٞمف، قمـ قمٛمر  ، ُمـ ـمريؼ طمٜمٔمٚم٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من اجلٛمحل، قمـ ؾم٤مل سمـ قمٌد اهلل،773، صـ3386:ر

 ((.إذا رومع يَديف ذم اًمّدقم٤مء ل حیٓمٝمام طمتّك يٛمًح اهام وضمٝمف ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل : ))ىم٤مل سمـ اخلّٓم٤مب 

٤مئل ذم  ، اجلزء اًمث٤مًم٨م، 1514:، يمت٤مب آؾمتً٘م٤مء، سم٤مب ذيمر اًمدقم٤م، ر"ؾمٜمٜمف"واًمٜمًَّ

ًجد ورؾمقل دظمؾ اعم رضمالً  أنّ  :ذيؽ سمـ قمٌد اهلل قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ، ُمـ ـمريؼ160، 159صـ

هٚمٙم٧م إُمقال واٟم٘مٓمٕم٧م  !ي٤مرؾمقل اهلل :وىم٤مل ىم٤مئامً  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مئؿ خیٓم٥م وم٤مؾمت٘مٌؾ رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ىم٤مل  ،!((ٝمؿ أهمثٜم٤ماًمٚمّ  !ٝمؿ أهمثٜم٤ماًمٚمّ )) :ىم٤مل يف صمؿّ يدَ  ملسو هيلع هللا ىلصومرومع رؾمقل اهلل  ،وم٤مدع اهلل أن يٖمٞمثٜم٤م ،اًمًٌؾ

ًّ  ُم٤م ٟمرى ذم !وٓ واهلل :أٟمس  ؾمٚمع ُمـ سمٞم٧م وٓ دار امء ُمـ ؾمح٤مسم٦م وٓ ىمزقم٦م وُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسملماًم

ًّ  شمقؾّم ومٚماّم  ،ومٓمٚمٕم٧م ؾمح٤مسم٦م ُمثؾ اًمؽمس ُم٤م رأيٜم٤م  !وٓ واهلل :ىم٤مل أٟمس ،امء اٟمتنمت وأُمٓمرتٓم٧م اًم

 ;             ىم٤مئؿ ملسو هيلع هللا ىلص اجلٛمٕم٦م اعم٘مٌٚم٦م ورؾمقل اهلل  ذًمؽ اًم٤ٌمب ذم ُمـ دظمؾ رضمٌؾ  صمؿّ  :ىم٤مل ،اًمِمٛمس ؾمٌت٤مً 
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 ٤مً ىمـمالإ اًمٌمء صم٧ٌم وإذا ،(3)"طمّمـ احلّملم"و (2)"يمت٤مب إذيم٤مر"و (1)"اعمِمٙم٤مة"و

ٍص ُمٝمجقٌر وسمٕمٞمٌد قمـ ىم٤مقمدة اًمٕمٚمؿاخل٤مص ُمـ همػم ذم ٜمعوم٤معم  . خمّمِّ

 ،(4)اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم اًمٗمْم٤مئؾ، واًمْمٕم٤مف ومٞمٝم٤م ُم٘مٌقًم٦ٌم سم٤مإلمج٤مع :445الرضب 

 

 

                                                

هٚمٙم٧م إُمقال واٟم٘مٓمٕم٧م  -وؾمٚمؿ قمٚمٞمؽ  اهللصغّم -ي٤مرؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل خیٓم٥م وم٤مؾمت٘مٌٚمف ىم٤مئامً  ; 

 !ٝمؿ طمقاًمٞمٜم٤م وٓ قمٚمٞمٜم٤ماًمٚمّ )) :يف وم٘م٤مليدَ ملسو هيلع هللا ىلص ومرومع رؾمقل اهلل  ،٤موم٤مدع اهلل أن يٛمًٙمٝم٤م قمٜمّ  ،!اًمًٌؾ

 ٛمٌمٟموم٠مىمٚمٕم٧م وظمرضمٜم٤م  :ىم٤مل ،!((ٝمؿ قمغم أيم٤مم واًمٔمراب وسمٓمقن إودي٦م وُمٜم٤مسم٧م اًمِمجراًمٚمّ 

 .ٓ :٤ملىم ،لٕوّ أهق اًمرضمؾ ا :ؾم٠مًم٧م أٟم٤ًمً  :ىم٤مل ذيؽ ،اًمِمٛمس ذم

، 652، صـ3865:، يمت٤مب اًمدقم٤مء، سم٤مب رومع اًمٞمَديـ ذم اًمدقم٤م، ر"ؾمٜمٜمف"واسمـ ُم٤مضم٦م ذم 

إّن رسّمٙمؿ طمٞمل يمريؿ، يًتحٞمل ُمـ قمٌده أن : ))ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ـمريؼ أيب قمثامن، قمـ ؾمٚمامن، قمـ اًمٜمٌّل 

 .((ظم٤مئٌتٜملم -:أو ىم٤مل-يرومع إًمٞمف يَديف ومػمّدمه٤م صٗمرًا 

 .٢/7، 2245:ر، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، يمت٤مب اًمدقمقات، "ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح"( 1)

يمت٤مب ضم٤مُمع اًمدقمقات، سم٤مب رومع اًمٞمَديـ ذم اًمدقم٤مء صمّؿ ، "إذيم٤مر ُمـ يمالم ؾمٞمّد إسمرار": أي( 2)

 .641صـ، 1190:رُمًح اًمقضمف اهام، 

 .14آداب اًمدقم٤مء، صـ، "احلّمـ احلّملم"( 3)

اًمٜمقع ، ه794عمتقرم ًمإلُم٤مم سمدر اًمديـ اًمزريمٌم، ا "اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مّدُم٦م اسمـ اًمّّمالح": اٟمٔمر( 4)

احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ، : ٨م، اًم٘مًؿ اًمث٤مًم"اإليْم٤مح"و. 245اًمث٤مين واًمٕمنمون ُمٕمروم٦م اعم٘مٚمقب، صـ

: ، اًمٜمقع اًمث٤مين واًمٕمنمون"شمدري٥م اًمراوي"و. 105اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م اًمْمٕمٞمػ، صـ: راسمٕم٤مً 

 .285اعم٘مٚمقب، صـ
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٦ٌم سم٤محلدي٨م اًمّّمحٞمح ضمٝمٌؾ وم٤معمٓم٤مًمَ ، (1)"اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف"ع راضمِ 

 .رأؾم٤مً  اقمت٤ًمٌف و

 ذم ومتقی سمٕمض أهؾ "ُمّمٜمَّػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم"احلدي٨م اعمٜم٘مقل قمـ " :قوله

صملم وؾم٤مىمٌط قمـ  ،(2)سمٓمريؼ إؾمقد اًمٕم٤مُمري "سَمِريكم"ُمديٜم٦م  ومٝمق وٕمٞمٌػ سم٤مشمٗم٤مق اعمحدِّ

 ."درضم٦م آقمت٤ٌمر٪ ّٕن إؾمقد اًمٕم٤مُمري جمٝمقل اًمٕملم واحل٤مل

اّدقم٤مء آشمٗم٤مق يمذٌب حمٌض واظمتالٌق٪ وم٢مّن جمٝمقل اًمٕملم  :أقول: 441الرضب 

صملم، وأُّم٤م جمٝمقل احل ٤مل ومٙمذًمؽ ُم٘مٌقٌل قمٜمد سمٕمض إيم٤مسمر، ُم٘مٌقٌل قمٜمد يمثػٍم ُمـ أئٛم٦م اعمحدِّ

 .....................................................ُم٦مذم ُم٘مدّ  (3)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي٘مد وم

                                                

اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٗمت٤موى "سمـ اعمًاّمة "ومت٤مواه"وىمد ـمٌٕم٧م هذه اًمّرؾم٤مًم٦م اًمِْمٛمٜمٞم٦ّم ُمع  ًمٚمٛم١مًّمػ، (1)

ُمٜمػم اًمٕملم ذم طمٙمؿ شم٘مٌٞمؾ ": يمت٤مب اًمّّمالة، سم٤مب إذان واإلىم٤مُم٦م، وٛمـ رؾم٤مًم٦م ،"اًمروقي٦م

 .437-٥/477، "اإلاه٤مُملم

. أسمٞمف، وقم٤مصؿ سمـ ًم٘مٞمط :روى عن. هق إؾمقاد سمـ قمٌد اهلل سمـ طم٤مضم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ اعمٜمتٗمؼ( 2)

، وىم٤مل "اًمث٘م٤مت"وذيمره اسمـ طِم٤ٌّمن ذم . ٤ًم واطمداً روى ًمف أسمق داود طمديث. اسمٜمف دهلؿ :وعـه

 ."حمّٚمف اًمّمدق": اًمذهٌل

 (. ١/351، 545:، طمرف إًمػ، ُمـ اؾمٛمف أؾمقد، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

هق احل٤مومظ حمٞمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حیٞمك سمـ ذف سمـ ُمر سمـ مجٕم٦م سمـ طمزام اًمٜمقوي اعمحّدث ( 3)

، ُوًمد "لمقران سمٞمٜمٝم٤م وسملم دُمِمؼ ُم٤ًموم٦م يقُمَ ٟمقي سمٚمدة سمح". وياًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل اًمِمٝمػم سم٤مًمٜمقَ 

ذم احلدي٨م ُمِمٝمقر وقمٚمٞمٝم٤م  "إرسمٕملم": ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ. ه676وشمقذّم سمٌٚمدة ؾمٜم٦م  631ؾمٜم٦م 
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جمٝمقل اًمٕمداًم٦م فم٤مهراً وسم٤مـمٜم٤مً، وجمٝمقهل٤م سم٤مـمٜم٤ًم ُمع وضمقده٤م : اعمجٝمقل أىم٤ًممٌ ": (1)"اعمٜمٝم٤مج"

ٓ  حیت٩ّم سمف، وأُّم٤م ، وم٠مُّم٤م إّول اًمٕملم جمٝمقلاعمًتقر وفم٤مهراً، وهق  وم٤مجلٛمٝمقر قمغم أّٟمف

٘ملم أظمران وم٤مطمت٩ّم اهام يمثػمٌ   .(2)"ُمـ اعمح٘مِّ

ُم٤م روی ": سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألؾمقد ُم٤م ٟمّّمف "ُمٞمزان آقمتدال"وإّٟمام ذم  :444الرضب 

ول ئمٝمر سمف إّٓ ضمٝم٤مًم٦ُم اًمٕملم، وهل ٓ  ،(3)"ه دهلؿ ًمف طمدي٨ٌم واطمدٌ قمٜمف ؾمقی وًمدِ 

٘ملم ُم٘مٌقٌل، وجمٝمقل احل٤مل شمًتٚمزم ضمٝم٤مًم٦َم احل٤مل٪ ّٕن جم ٝمقل اًمٕملم قمٜمد يمثػٍم ُمـ اعمح٘مِّ

جمروٌح، وم٤محلٙمؿ سمجٝم٤مًم٦م احل٤مل إُّم٤م أن يٙمقن ُمـ ضمٝمٚمؽ، وإُّم٤م ُمروي  قمـ إئٛم٦م 

                                                

، ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩ّم  "اإليْم٤مح"ذم أصقل احلدي٨م، و "اإلرؿم٤مد"قمدة ذوح وطمقار، و

 ;              ، و"ػم اًمٜمذيراًمت٘مري٥م واًمتٞمًػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمٌِم"ذم اًمتّمقف، و "سمًت٤من اًمٕم٤مروملم"و

ذم اًمٗمروع،  "روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمت٘ملم"ذم جمّٚمد ُمٓمٌقع، و "هتذي٥م إؾمامء واًمٚم ٖم٤مت"; 

ًمٚمٌخ٤مري إمم آظمر يمت٤مب اإليامن،  "حٞمحاجلٛمع اًمّّم "، وذح "ري٤مض اًمّم٤محللم"و

ب"و سمـ  اعمٜمٝم٤مج ًمنمح صحٞمح ُمًٚمؿ"ٕيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي، و "اعمجٛمقع ذم ذح اعمٝمذَّ

 .ذم اًمٗمروع ُمِمٝمقر "ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم"ذم مخس جمّٚمدات سمٛمٍم، و "٤مجاحلجّ 

 (. 409، ٦/408، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

سمـ ذف اًمٜمقوي  ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق زيمري٤م حیٞمل: "٤مجاعمٜمٝم٤مج ذم ذح ُمًٚمؿ سمـ احلجّ ": أي( 1)

 (.١/٤٤١، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")                 .ه٦٧٦ؾمٜم٦م  اًمِم٤مومٕمل، اعمتقرّم 

ع وإن ؿمئ٧م زي٤مدة اًمتٗمّمٞمؾ ومراضمِ  .28سمٞم٤من احلدي٨م اًمّمحٞمح، اجلزء إّول، صـ: اعم٘مّدُم٦م: "اعمٜمٝم٤مج" (2)

 .واًمٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م ذم آظمر اًمٙمت٤مب ،، اإلوم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم صدر اًمٙمت٤مبٚمٛم١مًّمػًم "ُمٜمػم اًمٕملم"رؾم٤مًم٦م 

 .١/256، 982:، طمرف إًمػ، إؾمقد، ر"ُمٞمزان آقمتدال" (3)
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إذا قمٚمُٛمؽ  ،!؟...اعمٕمتَٛمديـ، قمغم اًمث٤مين ه٤مِت سم٤مًمؼمه٤من، وقمغم إّول ومام أٟم٧م وضمٝمٚمؽ

 ...!.ی ًمف ُمٙم٤مٟم٤مً أٟم٧م ٓ شمٕمرف رسّمؽ٪ إذ شمر ،...!ؽضمٝمٌؾ ومام ؿم٠من ضمٝمٚمِ 

يمذًمؽ اًمذهٌل طمّرر هذا اًم٘مقل ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف، وًمٙمـ ٟمٗمٞمَف  :449الرضب 

 ."ًمألؾمقد طمدي٨ٌم واطمدٌ ": ًمٞمس يمٜمٗمل إئٛم٦م، وًمٜمٜمٔمر أّٟمف ي٘مقل

ًمف طمدي٨ٌم ُم٤مر  رواه أسمق سمٙمر اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، هذا واطمٌد، وًمف طمدي٨ٌم آظمر ذم  :أقول

 (2)سمـ قم٤مُمر سمٕمد ذيمر ووم٤مدة ًم٘مٞمطاحلدي٨م  يـ ُمـلم خمتٍَم ذيمر ومٞمف ًمٗمٔمَ  (1)"ؾمٜمـ أيب داود"

ومت٤مُمف ، فقمـ أسمٞمف قمـ قمٛمّ  (1)ؾمٛمٕمل قمـ دهلؿ سمـ إؾمقد (3)سمٓمريؼ قمٌد اًمرمحـ اسمـ قمٞم٤ّمش

                                                

ُم٤م يم٤مٟم٧م،  ملسو هيلع هللا ىلص، يمت٤مب إيامن واًمٜمذور، ُم٤م ضم٤مء ذم يٛملم اًمٜمٌّل "ؾمٜمٜمف" أظمرضمف أسمقداود ذم (1)

قمـ دهلؿ سمـ إؾمقد  يإٟمّم٤مر لقمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٞم٤مش اًمًٛمٕم، ُمـ ـمريؼ ٤٧٥، صـ٣٢٦٦:ر

 :ىم٤مل دهلؿ، قمـ قمٛمف ًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر، قمـ أسمٞمف طم٤مضم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ اعمٜمتٗمؼ اًمٕم٘مٞمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ

 لٌإمم اًمٜمّ  ًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر ظمرج واومداً  أنّ : هلل قمـ قم٤مصؿ سمـ ًم٘مٞمطإؾمقد سمـ قمٌد ا وطمدصمٜمٞمف أيْم٤مً 

 ((.ًمٕمٛمر إهلؽ)):  ملسو هيلع هللا ىلص لٌوم٘م٤مل اًمٜمّ : ومٞمف ومذيمر طمديث٤مً  ملسو هيلع هللا ىلصُمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل وم٘مدّ : ىم٤مل ًم٘مٞمط ملسو هيلع هللا ىلص

وهق ًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر سمـ صؼمة سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٜمتٗمؼ سمـ قم٤مُمر سمـ قم٘مٞمؾ سمـ يمٕم٥م  ،ًم٘مٞمط سمـ صؼمة هق( 2)

اسمٜمف قم٤مصؿ سمـ  :وعـه. ملسو هيلع هللا ىلصٌل اًمٜمّ  :روى عن. أسمق رزيـ اًمٕم٘مٞمكم ،صٕمّمٕم٦مسمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ 

. وقمٛمرو سمـ أوس اًمث٘مٗمل ،وقمٌد اهلل سمـ طم٤مضم٥م سمـ قم٤مُمر ،واسمـ أظمٞمف ويمٞمع سمـ قمدس ،ًم٘مٞمط

 (.ُمٚمت٘مٓم٤مً  603، 6/602، 5876:، طمرف اًمالم، ُمـ اؾمٛمف ًم٘مامن وًم٘مٞمط، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

 :روى عن. س إٟمّم٤مري، صمّؿ اًمًٛمٕمل، اعمدين، اًم٘م٤ٌمئلقم٤ٌّم: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٞم٤مش، وي٘م٤مل هق( 3)

دهلؿ سمـ إؾمقد، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٛمف ًم٘مٞمط سمـ قم٤مُمر، ذم ىمّم٦م ووم٤مدشمف طمديث٤ًم ـمقيالً وىمع ذم رواي٦م 

 ."اًمث٘م٤مت"وذيمره اسمـ طِم٤ٌّمن . اسمـ إقمرايب قمـ أيب داود سمٕمْمف

 (.٥/155، 4087:، طمرف اًمٕملم، ُمـ اؾمٛمف قمٌد اًمرمحـ، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")
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ـٍ سمٌٞم٤من قمٚمؿ اعمٖمٞم٤ٌّمت واحلنم واًمٜمنم واحلقض اًمٙمقصمر  سم٤مًمٙمامل ذم ورٍق ـمقيٍؾ ُمتْمّٛم

 .(4)إلُم٤ممًمٕمٌد اهلل سمـ ا (3)"(2)زوائد اعمًٜمد"وهمػمه سم٤مًمٓمريؼ اعمذيمقر ذم 

ح حل٤مومظ اًمِم٠من! أهّي٤م اعمحدث :442الرضب  هق و! هؾ رأي٧م اًم٘مقل اعمٜم٘مَّ

جل٤مهؾ اعمجٝمقل إن يمٜم٧َم ُمٕمذوراً ا ٤م،  وم٠مهّي (5)"إؾمقد اًمٕم٤مُمري ُم٘مٌقٌل " :يٍّمح سم٠منّ 

 .!ؽ؟٤ًمٟمًم ـمالقإمم إ ؽٚمجئيُ  اًمذي ومام ،سم٤مجلٝمؾ

ه اإلُم٤مم ومروا: اًمِم٠من وأقمٔمؿ مم٤م ذيمره طم٤مومظُ  وه٤مك وضمٝم٤مً أضمّؾ  :444الرضب 

ول يتٙمّٚمؿ ومٞمف سمجرٍح أصالً،  ،قمـ إؾمقد اًمٕم٤مُمري "ؾمٜمٜمف"أسمق داود ذم  إضمّؾ 

ـٌ أو ص٤مًمٌح قمغم إىمؾ٪ وم٢مّن  وم٤محلدي٨م طم٥ًم شمٍمحی٤مت إئٛم٦م إُّم٤م صحٞمٌح أو طمً

                                                

 ،أسمٞمف :روى عن. طمج٤مزي ،دهلؿ سمـ إؾمقد سمـ قمٌد اهلل سمـ طم٤مضم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ اعمٜمتٗمؼ اًمٕم٘مٞمكم هق( 1)

 ."اًمث٘م٤مت"٤من ذم ٌّ سمـ طِم اذيمره . صمؿ اًمًٛمٕمل اعمدين ،٤مش إٟمّم٤مريقمٌد اًمرمحـ سمـ قمٞمّ  :وعـه. وضمده

 (.٣/34، 1891:، طمرف اًمدال، ُمـ اؾمٛمف دهلؿ ودهثؿ، ر"هتذي٥م اًمتٝمذي٥م")

محد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اإلُم٤مم أسمق اًمرمحـ اًمِمٞم٤ٌميب أاهلل سمـ  ًمٕمٌد: قاًمدهًم "د قمغم ُمًٜمدزوائ" (2)

 .ه290 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،احل٤مومظ اًمٌٖمدادي

 (.363، 5/362، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"، و٢/556، "يمِمػ اًمٔمٜمقن")

، يمت٤مب اًم٘مٞم٤مُم٦م، سم٤مب ضم٤مُمع ذم اًمٌٕم٨م، "زوائد اعمًٜمد"أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ اإلُم٤مم أمحد ذم  (3)

 .٤٥٨ -٤٥٥، صـ٢٢٥:ر

 ؾمٜم٦م شمقذّم  ،محد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اإلُم٤مم أسمق اًمرمحـ اًمِمٞم٤ٌميب احل٤مومظ اًمٌٖمداديأقمٌد اهلل سمـ  هق (4)

 .قمغم ُمًٜمد واًمده "زوائد"و ،ذم احلدي٨م "زوائد اًمزهد"ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف . ه290

 (.363، 5/362، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 .50، صـ504:، طمرف إًمػ، ر"شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"ذم : أي (5)
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ُم٤م ل أذيمر ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم ومٝمق ص٤مًمٌح، ": "اعمٙمٞم٦ّم"اإلُم٤مم أسم٤م داود ٟمٗمًف ي٘مقل ذم رؾم٤مًمتف 

ومٚمتٜمٔمر إمم ضمٝمٚمؽ إيمؼم٪ وم٢مّن إئٛم٦م اًمٙمرام ي٘مقًمقن ومٞمف  .(1)"وسمٕمْمٝم٤م أصّح ُمـ سمٕمض

ٕمديؿ اإلدراك اًم، وأُّم٤م ُمثٚمؽ اًمٗم٤مىمد اًمتٛمٞمٞمز و"ص٤مًمٌح ": وذم طمديثف أّٟمف، "ُم٘مٌقٌل ": أّٟمف

 ."ؾم٤مىمٌط قمـ آقمت٤ٌمر": ل قمٜمفومٞم٘مق

 جمٝمقل احل٤مل همػم ُم٘مٌقلٍ  ٠منّ سمٚمؽ وٝمجومرو٤ًم ًمق أىمررٟم٤م سم :444الرضب 

 قمـ درضم٦م آقمت٤ٌمر ُمردودٌ  فـمقؾم٘مسم٤مٓشمٗم٤مق قمـ  ؽقمٛمُ زٛمع ذًمؽ يمّٚمف وم ،سم٤مٓشمٗم٤مق

ٕمرف اًمٗمرق سملم آطمتج٤مج وآقمت٤ٌمر، شمل  !٪ وم٢مّٟمؽ أٟم٧م أهّي٤م اعمحدث اعمًٙملموخمذوٌل 

ام ؾم٘مط قمـ وم٢مٟمّ  ومرو٤مً، ؾم٘مط ًمقاعمجٝمقل ! ٤م اعمحدث٠مهّي وم ،...!رح إطم٤مدي٨مشمتجرأ جلو

وه٤مهٜم٤م يمقٟمف  ،(2)"د اًمٙم٤مفاهل٤م"٤مٟمٔمر رؾم٤مًم٦م وم ،درضم٦م آطمتج٤مج، ٓ قمـ درضم٦م آقمت٤ٌمر

 .ظمالف سمال واٍف  ذم درضم٦م آقمت٤ٌمر يم٤مٍف 

 ،"اعمٞمزان"قمغم شمًٚمٞمؿ يمقن إؾمقد اعمذيمقر ذم  يمّٚمف هذا اًمٙمالمو :444 الرضب

أسم٤م ذًمؽ إؾمقد ًمٞمس  نّ وم٢م ف٪إمم ظمالوم ًمٞمؾ ٟم٤مفمرٌ سمؾ اًمدّ  ،!؟ذًمؽقمغم  ًمؽ اًمّدًمٞمؾ أّٟمكو

، يمام ذيمر صح٤ميب   ومقاًمدهإؾمقد أُّم٤م هذا و ،(3)يمام ٟمّص قمٚمٞمف احل٤مومظ ، وهق جمٝمقٌل ٤مً صح٤مسمٞم

 ."اًمٗمجر -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-صٚمَّٞم٧ُم ُمع رؾمقل اهلل ": ذم ٟمٗمس احلدي٨م

                                                

 .41-38، صـ"رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم أيب داود إمم أهؾ ُمّٙم٦م"ذم : أي (1)

 .٤٤٨ -٥/٤٤٣، "اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مف"، وٛمـ رؾم٤مًم٦م "اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م": اٟمٔمر (2)

 .٢٤١صـ ٣٢٦١:، طمرف اًمٕملم، ر"شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م"ذم : أي (3)
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ٓسمـ  "ٞمٚم٦مقمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمّ " قمـ اعمٜم٘مقل ذم اًمٗمتقى اعمذيمقرة احلدي٨م :قوله

يث٤من ذم ، وهذان احلداٌب يمذّ  ، وهققمٞمًی اؾمُٛمف ومٞمف راوٍ  ٕنّ  ٪ُمقوقعٌ  أٟمسٍ  قمـ اًمًٜمّل

 ."قمتدالُمٞمزان آ"آظمر 

٪ وم٢مّن اًمًٜمد ٦ماًمٌتّ  اٌب ٤م أٟم٧م ومٙمذّ ، أُمّ ٤مً اسمقمٞمًی ًمٞمس يمذّ  :أقول :444 الرضب

 .أصالً  قمٞمًی فؾمٛمُ ا راوٍ  فًمٞمس ومٞم

 .ُمردودٌ  سم٤مًمقوع ُمـ همػم دًمٞمؾٍ واحلٙمؿ  :443 الرضب

ًمٕمّٚمؽ ٕطم٤مدي٨م، ا هلذه ذيمرٌ  "قمتدالُمٞمزان آ"وًمٞمس ذم  :495 الرضب

 .!همػم ذًمؽ؟ "وم٤مصؼم" :٘مقلاًم، وُم٤م حمؾ سمال ؾم٥ٌٍم ب اًمٙمذغم قم تٕمّقدٌ ُم

 .؟ديـالة ظمٚمػ همػم اعم٘مٚمّ ذم آُمتٜم٤مع ُمـ اًمّّم  لماسال

أو  أو ُمٌتدعٌ  وم٤مؾمٌؼ : سمدون اًمّدًمٞمؾ اًمنّمقمل ىم٤مل عمًٚمؿٍ  َُمـ :اجلواب من الودهايب

ًُ يم٤مومرٌ   .ًمذًمؽ ف ُمّمداٌق ، ومٝمق ٟمٗم

 هذا صحٞمح، ،ريٛم٦مٌ ضم دًمٞمؾٍ ُمـ همػم  ُمًٚمؿٍ ٟمٕمؿ، اًمتٙمٚم ؿ قمغم  :أقول :491الرضب 

ٓ سمٖمػم  ،اعمًٚمٛملم ًمرّب  ي٘مقل سمٛمٙم٤منٍ  ، اًمذيفتْمالًماعمًؽمؾمؾ ًم٤ًمٟمف سماًمٜمجس ذم  رأيؽ اموم

ام هق وم لم،ظمٚم٘مف اعمحت٤مضم ، وجيٕمٚمف ُمثَؾ قمل ىمٓمٕم٤مً ًمٞمؾ اًمنّم ومح٥ًم، سمؾ ظمالف اًمدّ  دًمٞمؾٍ 

ًم٘م٤مب ًم  .!؟...ٕم٘مقسم٦م ًمفاًم ُم٤م هلو، !؟...ذًمؽ اعمردودآؾمتح٘م٤مق ُمـ ا

قمٚمٞمف ُم٤م -عمرؿمدك اًمٙمٌػم إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقي  اعمٕم٤مىم٦ٌمَ  ٧َم أطمًٜم :494 الرضب

٪ ؽ٦م ُمٌتٚمقن سمٜمٗمس اعمرض اعمٝمٚمِ واًمٜمجديّ  (1)٥ميتف ُمـ أهؾ اًمتقه  ذرّ  ومجٞمعُ  هق فوم٢مٟمّ  ٪-قمٚمٞمف

                                                

 .أشم٤ٌمع اسمـ قمٌد اًمقّه٤مب: أي (1)
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 ؿ٤ًمهنًمسمًالـم٦م  لمُمنميملم وُمٌتدقم اعمًٚمٛملم ٕمؾجل ُمِنقمقن ونًتٕمدّ ُم ؿ دائامً هّن أ إذ

: اًمتقسم٦م= ﴾    ﴿ ،ذقمل   دًمٞمؾٍ ُمـ همػم  اعمحض ور واًمٌٝمت٤منواًمز  

سم٠مّٟمف اإلشمٞم٤مُن سم٤مُٕمقر ًمٖمػم اهلل اًمتل ": ا يمٌػميمؿ اًمًٗمٞمف إؾمامقمٞمؾ قمّرف اًمنّمكَ وهذ ،>٣١

، "ٟمّم٥م اًمٔمّٚم٦م قمغم اًم٘مٌقر سمِمٙمؾ اًمُ٘م٦ٌّم وهمػمه": ، ومٕمّد ذم أُمثٚمتف(1)"ظمّّمٝم٤م اهلل ًمتٕمٔمٞمٛمف

 سم٘مقًمؽ اعم٤مّر ذيمُره آٟمٗم٤مً ىمد ،!ؾ٤مصمُمإ فومظمالُمـ أوم٠مٟم٧م  ،(2)"اًمؽموي٩م سمٛمذراه قمغم ىمؼم"و

 ....!٤مً ُمنميم ٘مٚمٞمؾ احلٞم٤مء ٟمٗمًفاًم ٙمقن ذًمؽ إؾمامقمٞمؾسم ٧َم اقمؽموم

 ُمثؾ هذا إؾمامقمؾ ئٙمؿ٘مدُم٤مًمشم٤ٌمع إ دديمذًمؽ أٟمتؿ اجلُ و :499 الرضب

عم٘مّٚمدهيؿ،  ُمنميملمو ٤مً ًمت٘مٚمٞمد إئٛم٦م،ٙمؿ شم٘مقًمقن ذيميمٚم  اًمٖمقي،  فاًمدهٚمقي وأذٟم٤مسم

 .ُمـ أومقاهٙمؿ ُمنميملم سم٤مقمؽماٍف  ٠مصٌحتؿ أٟمٗمًٙمؿوم

ًّ ٞم٘مٚمتٚمًم اعمٜمٙمريـيمقن ـم٤مئٗمتٙمؿ ُمٕمنم صمّؿ  :492 الرضب  ُمٌتدقملم ًمٞمس ٤مىم٤مً د وم

 ،ٓئؾ اًم٘م٤مهرةُمـ اًمدّ  واًمٕمجؿ سمٙمثػمٍ  اًمٕمرب ُمـ ٕمٚمامءُ اًمسمؾ أصمٌتف  ،ذقمل   دًمٞمؾٍ  ُمـ همػم

 !.؟...ومام قمالضمف سم٤مًمٗمِمؾ قمـ متّردٍ  نشمٕمؽمومق ٓ ذا٢موم

: (1)"اعمٌدء واعمٕم٤مد"ذم رؾم٤مًمتف  (3)إًمػ اًمث٤مين دل اًمِمٞمخ جمدّ ٤مىم :494 بالرض

ی يتّجف اًم٘مراءة ظمٚمػ طمتّ  ،احلٜمٗمل ذم اعمذه٥م وضمٞمفٍ  ر ذم وضمفٍ ًمتٗمٙمّ ذم ا ةً ُمدّ  ٧ُم ٞمُمْمأ

                                                

 .٤ٌ٢١مب إّول ذم ذيمر اًمتقطمٞمد واًمنمك، صـ، اًم"شم٘مقي٦م اإليامن"ذم : أي (1)

 .٢٣، صـ"شم٘مقي٦م اإليامن"ذم : أي (2)

هق أمحد سمـ قمٌد إطمد اًمَنَهٜمدي اًمٗم٤مروىمل اًمٜم٘مِمٌٜمدي اًمِمٝمػم سم٤مإلُم٤مم اًمرسّم٤مين اًمّمقذم  (3)

رّد "، و"آداب اعمريديـ": ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مشمف. ه١١٣٤وشمقذم ؾمٜم٦مه ٩٧١احلٜمٗمل، ُوًمد ؾمٜم٦م 



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

122 

ف ذم قمداد ٞمتُ وأطمَّم  ـ همػم اظمتٞم٤مرٍ ُم اًم٘مراءةَ  ًمٚمٛمذه٥م شمريم٧ُم  وًمٙمـ ُمراقم٤مةً  ،اإلُم٤مم

ٟمت٘م٤مل ُمـ آ ٢منّ وم- ٪٥ماعمذه ٞمؾ اًمري٤مو٦م، وذم آظمر إُمر سمؼميم٦م رقم٤مي٦مُمـ ىمٌوة داعمج٤مهَ 

اعمذه٥م احلٜمٗمل ذم شمرك اعم٠مُمقم  ٞم٘م٦مَ طم٘مزم  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-اهلل  أفمٝمر -اعمذه٥م إحل٤مدٌ 

ًَ احلٙمٛمٞمّ  اًمٌّمػمة اًم٘مراءةُ  ذم ٟمٔمر وص٤مرْت  ،اًم٘مراءةَ   .(2)٦م٥م ُمـ اًم٘مراءة احل٘مٞم٘مٞمّ ٦م أٟم

وم٢من  ،"وندحِ ٚمُم أهّنؿ": ساطم٦مٍ ٙمّؾ د اعمذيمقر سماًمِمٞمخ اعمجدِّ  ؿهل ٤ملٝم٤مهٜم٤م ىموم

، !ُم٤ٌمريم٦ٌم ًمٙمؿ مجٞمٕم٤مً  اإلحل٤مد خٚمٕم٦مُ ومقمل، ًمٞمؾ اًمنّم ًمٚمدّ  ٤مً قمٜمديمؿ ُمٓم٤مسم٘م يم٤من ىمقًمف اعم٤مرّ 

 ٙمؿ شمٖمْمٌقن ٕنّ ًمٕمٚمّ  ٪ٟمٕمؿ ،!؟...وُمٌتدعٌ  وم٤مؾمٌؼ  :قن قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل ًمٙمؿٖمْمٌشم ذاامٚموم

٤مىمإّٟمام و ٦م،واًمزٟمدىم د٤محلإلتَٙمؿ اًمتل هل رشم٦ٌم ارشمٌُمٙمؿ ل ُيٜمِزًماًم٘م٤مئؾ  ًّ  ٤مً ضمٕمٚمٙمؿ وم

 ،قملنّم ًمٚمّدًمٞمؾ اًم ُمٓم٤مسمٍؼ  همػمَ  قمٜمديمؿ داعمجدّ  اًمًٞمّدوإن يم٤من ىمقل  ،!...وم٘مط ُمٌتدقملمو

، وم٢مذن أِهع سم٤مجلقاب قماّم ...!طم٥ًم ىمقًمؽ اعم٤مّر ذم ضمقاب اًم١ًمال داً ُمٚمحِ  ومٝمق ص٤مر

د اًمِمٞمخ إذا يم٤من سمٕمد، سمؾ ُٕمرُ ا ٜمتفي لو ،...!لم٘مَّ ُمـ اًمِِم  فحتٌّ   قمـ ام رأيؽوم ،هٙمذا اعمجدِّ

ٟمف ُمـ تؼمايٕموام ُمريدان ًمف ُمٕمت٘مدان، وم٢مهّن  ٪!؟...ٌد اًمٕمزيزقم ٞمخواًمِم (3)وزم اهلل ٞمخاًمِم

                                                

ذم صمالث جمٚمدات وهمػم "ُمٙمتقسم٤مت"، و"اعمٕم٤مرف اًمٚمدٟمٞم٦م"، و"ٕم٤مداعمٌدء واعم"، و"اًمِمٞمٕم٦م

 (.٥/١٣١، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")                   .ذاًمؽ

 .ه١١٣٤ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد إطمد اًمَنَهٜمدي اًمٗم٤مروىمل، اعمتقذم ؾمٜم٦م: "اعمٌدء واعمٕم٤مد" (1)

 (.٥/١٣١، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

 ."اعمٌدء واعمٕم٤مد" (2)

 ه1114ًمد ؾمٜم٦م وُ  ،ِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي اهلٜمدي احلٜمٗملاًمد اًمرطمٞمؿ اًمٕمٛمري هق أمحد سمـ قمٌ (3)

آقمت٘م٤مد "، و"إزاًم٦م اخلٗم٤مء قمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء":ًمف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ .ه1180 ؾمٜم٦م وشمقذّم 
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 إُم٤ممَ " :قمـ أن ي٘مقل ًمف ومْمالً  ،دٌ ومٝمق ُمٚمحِ  "ُمًٚمامً " :دٍ ـ ىم٤مل عمٚمحِ وُمَ  ،أيم٤مسمر إوًمٞم٤مء

 ه١مٓء ص٤مر قمٜمديمؿ أُمرُ  إذا ٪ ّٕٟمفسمٕمد ل يٜمتف ُٕمرُ ا، واًمرومٞمع ٘م٤مماعم اذ قزماًماإلؾمالم، و

١مٓء هل ُمّداٌح  ٪ وم٢مّٟمف!٦مسمٞم٦م اعمخذوًمًمقه٤مي٤مُمٕمنم ا (1)٘متقلاعم ٙمؿؿمٞمخُ  وم٠ميـ يٗمرّ  ،يمذااًمٙم٤ٌمر 

 ، سمؾداً ٟمٗمًف ُمٚمحِ  هق ّم٤مر، وم"أوًمٞم٤مء وأئٛم٦م" :قمٜمٝمؿ وي٘مقل همالُمٝمؿ،اًمثالصم٦م و اًمٙم٤ٌمر

 إذن ؿ،أٟم٧م ًمف يمام هق هل ٪ وم٢مّٟمؽوم٠ميـ شمذهٌقن؟ ،...!طمًٌام طمٙمٛم٧َم  يـدرأس اعمٚمحِ 

 أّي  :زم ىمؾ ،ؾ ذم زق اإلحل٤مدٙمر اعمتًٗمِّ واًمٕمُ  ،إلحل٤مددر اىمِ  ذم إظمػمة ٤مىمٞم٦مأٟم٧م اًمُٗمريم٦م اًمٌ

 .إطمقال سمجٛمٞمعآوم٦م اإلحل٤مد قمغم ٟمقاصٞمٙمؿ سمف ًمٜمٗمًؽ؟، وًمٙمـ  روٞم٧َم  ؼ  ؿِم 

 ."ديـهمػم ُم٘مٚمّ ٝمؿ يم٤مٟمقا ٘مرون اًمثالصم٦م يمٚمّ اًم ن ذمًٚمٛمقاعمئٛم٦م وإ إنّ " :قوله

هٜم٤مك  يم٤من ٞمٝمؿشم٤مسمٕمذم اًمت٤مسمٕملم و حمض٪ وم٢مّٟمف هذا يمذٌب  :أقول :494 الرضب

ومٙمذًمؽ  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ-ح٤مسم٦م اًمٙمرام ذم اًمّّم أُّم٤م ديـ، و٘مٚمِّ اعم ُمـ ٍف ُٓمئ٤مت آ

وم٤مًم٘مقل سمٙمقن يمّؾ  ،ٚم٘م٤مءثر اًمٓمُ إقمراب وأيم ُمـ اعم٘مٚمِّديـ، ٓؾمٞماّم ٌف آٓيم٤من  ومٞمٝمؿ

ؿم٠مٟمؽ اًمٗم٤موؾ ، هذا اًمثالصم٦م ل اًم٘مرونًٚمٛمِ ُمجمتٝمداً ُمـ  ٗم٦مًمَّ ١مف اعمٓـ أؿمخٍص ُم

 قم٤معم٤مً  ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م أن ؾم٠مل أطمدٌ  هؾ صم٧ٌم: زم ىمؾ !، وسم٤مهلل قمٚمٞمؽ...!وم٘مط إضمٝمؾ

 ُم٤م زالطمّمؾ، وىمد  ىمرنٍ  ، وذم يمّؾ !ٓ ؿمّؽ أّٟمف ىمد طمّمؾ ،وقمٛمؾ سمام أومت٤مه أم ٓ؟

  ٠مّي وم، اً هن٤مرو حیّمؾ ًمٞمالً 
ٍ
يم٤من ًمؽ ٟمّمٞم٥ٌم ُمـ ًمق  ،!؟...ذًمؽؾمقى  اؾمٛمف اًمت٘مٚمٞمدُ  رء

                                                

اًمدر "، و"٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦مطمجّ "، و"ٟمّم٤مف ذم ُم٤ًمئؾ اخلالفاإل"و ،"آٟمت٤ٌمه"، و"اًمّمحٞمح

، "ومتح اًمرمحـ ذم شمرمج٦م اًم٘مرآن"، و"ٓضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمدقم٘مد اجلٞمد ذم أطمٙم٤مم ا"، و"اًمثٛملم

 .(٥/١٤٦، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")           .همػم ذًمؽ، و"اًمٗمقز اًمٙمٌػم ذم أصقل اًمتٗمًػم"و

 .دهٚمقي، اًمذي هق إُم٤مم اًمقه٤مسمٞم٦م اهلٜمدي٦مإؾمامقمٞمؾ اًم: أي (1)
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، سمف ٙمرام ضمرت اًمٕم٤مدةُ اًم اؾمتٗمت٤مء اًمٕمقام وإومت٤مء اًمٕمٚمامء أنّ  يمت٥م احلدي٨م ًمٕمٚمٛم٧َم  سمريم٤مت

ًّ ف اًمّّم ٞمقمٚم ٜمٌّلزُمـ اًم أيْم٤ًم ذم رائج٤مً  يم٤من، سمؾ ٘مطح٤مسم٦م وماًمّّم ىمرن  ذم ٓ  .المالة واًم

الة ُم٤م طمٙمؿ اًمّّم " :ديـن قمـ همػم اعم٘مٚمّ ٤مُماًمزّ  أهُؾ وإذا ؾم٠مل  :494 الرضب

حٛمؾ هذا وم ،"وممٜمققم٦مٌ  ٝمؿ ُمٙمروه٦مٌ ظمٚمٗمَ  الةُ اًمّّم " :٦ماًمًٜمّ  قمٚمامءُ وجيٞم٥م قمٜمف  ،؟"ظمٚمٗمٝمؿ

أّن إئٛم٦م اعمجتٝمديـ يمذًمؽ ": سم٘مٞمؾ اًمقه٤مسمٞم٦م- اجلقاب قمغم إئٛم٦م اعمجتٝمديـاًم١ًمال و

 ، سمؾ ىمٚمّ وم٘مط ًمٞمس ضمٝمالً  ،-ُم٤م يم٤مٟمقا ي٘مّٚمدون أطمداً 
ٍ
همػم "ويمٚمٛم٦م ، ـ قمٛمدٍ ُم ووىم٤مطم٦مٌ  ٦م طمٞم٤مء

 ه٤ميـ سمت٘مٚمٞمدأئٛم٦م اًمدّ  ر شم٘مٚمٞمدَ ٜمٙمِ اًمتل شمُ  ،ًم٦م احل٤مئٗم٦مًمٚمٓم٤مئٗم٦م اًمت٤مًمٗم٦م اًمْم٤مّ  اؾمؿٌ  "٦ميّ داعم٘مٚمِّ 

 قمغم ومٝمٛمف ٛمٌمأن ي هل٤م مح٤مرٍ  ٕئٛم٦م ُمنميملم، وشم٠مُمر يمؾَّ ا يدودمٕمؾ ُم٘مٚمِّ  ،ٕملمٚمِمٞمٓم٤من اًمٚمَّ ًم

 ٖمقي٦مٚم  اًمٕم٤مين اعمظمذ شم١مؼمى أن يمُ  ٦مً مح٤مريّ  ، أًمٞمسٕئٛم٦ما اإلرؿم٤مد ُمـ ٤ٌمعاًمٜم٤مىمص ُمـ همػم اشمّ 

 ؾمّٛمٞم٧معم٤مذا ": اًم١ًمالٚمف يمٛمثؾ ثَ ٛمَ وم ،!؟...حتٛمؾ قمغم همػم اعمًّٛمٞم٤مت صمؿّ  ُمـ إؾمامء

 سمٓمٜمؽ أيْم٤مً  ٠مظمذت اًمٜمتٞمج٦م أنّ وم ،"اٌر ًمٚمامءىمر ومٞمٝم٤م ٕنّ " :٤مجلقابوم ،"؟ًم٘م٤مرورة ىم٤مرورةً ا

: ، أيرُ رضمَ ف يتجَ ٕٟمّ  اً٪جلرضمػم ضمرضمػما يًّٛمك ، ويمذًمؽ...!ٚمامءًم ٘مر  ُم ف أيْم٤مً ٕٟمٌ  ٪ىم٤مرورةٌ 

 ....!ك٤م شمتحرّ ٕهّن  ٪ضمرضمػمٌ  حلٞمتؽ أيْم٤مً  أنّ : ٤مًمٜمتٞمج٦موم يتحّرك،

ِمٛمؾ شم "ديـاعم٘مٚمِّ  همػم" يمٚمٛم٦م ًمٚم٤ٌمـمؾ أنّ  ٛمٜم٤م ومرو٤مً ؾمٚمّ  ًمق :494 الرضب

٤معمحٛمقد وم، وُمذُمقمٌ  حمٛمقدٌ : لم، وم٢مذا يم٤من ُمّمداق اًمٚمٗمظ ىمًٛمَ إئٛم٦م اعمجتٝمديـ أيْم٤مً 

ذم  وختّمٞمصٍ  إمم شم٘مٞمٞمدٍ  اعمذُمقم، ومال طم٤مضم٦مَ  أن ل يٌؼ إّٓ و ،ػذم زُمـ اًمًٚمَ  ٤منيم

ـ يری ٛمَ وم، قم٤مىمؾٍ  ام يٜمًح٥م قمغم ه١مٓء اعمقضمقديـ قمٜمد يمّؾ احلٙمؿ إٟمّ و، ٤مًمذمّ سمٙمؿ احل

سمال وم٤مئدٍة  صم٘م٤ملإحیٛمؾ  ُمًٙمٞمٜم٤مً  أو مح٤مراً  ،ُمتٛمّرداً  ٤م أن يٙمقن ُمٙم٤مسمراً ، إُمّ ٤مً ذا احلٙمؿ قم٤مُمّ ه

قمؽمض إمغم هذا ًمق وم، ٤مرٌ ٞمٝمقد واًمٜمّم٤مری يمٗمّ اًم نّ إ: ي٘مقل ُمًٚمؿٍ  يمّؾ  :ُمثالً  ،...!ًمٜمٗمًف
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ٜم٤م قمغم ٟمٌٞمّ - كقمٞمً ؾمٞمّدٟم٤م قمٝمد ذمُمقؾمی، واًمٜمّم٤مری  ؾمٞمّدٟم٤م اًمٞمٝمقد ذم زُمـ ٠منّ سم" رضمٌؾ 

ًّ اًمّّم وقمٚمٞمٝمام   قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤مً  وأٟم٧م طمٙمٛم٧َم  ،قمغم احلّؼ  ُم١مُمٜملم يم٤مٟمقا -المالة اًم

 ُمٙم٤مسمراً  ّذيراً  ٤م أن يٙمقنإُمّ : اعم٤مّرشَملم لمتَ ٤مًماحل، ومٝمذا اعمٕمؽمض ٓ خیٚمق قمـ "ٗمرسم٤مًمٙم

 .سمال وم٤مئدة صم٘م٤ملإحیٛمؾ  ُمًٙمٞمٜم٤مً  أو مح٤مراً  ،ُمتٛمّرداً 

 ."جرة٦م ُمـ اهلطمدث ذم اعمئ٦م اًمراسمٕم حدٌث تُمً اًمت٘مٚمٞمد أُمرٌ " :قوله

 ف، أوضمٌذقمل   يمٌػم، سمؾ اًمت٘مٚمٞمد واضم٥ٌم  اٌب أٟم٧م يمذّ  :أقول :493 الرضب

ًّ ف اًمّّم ٞمقمٚم- ٜمٌّلُمٜمذ قمٝمد اًم رائ٩ٌم  وهقواحلدي٨م،  اًم٘مرآنُ  : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، -المالة واًم

﴿             ﴾=وىم٤مل رؾمقل اهلل صغّم اهلل ، >٤٣: اًمٜمحؾ

 .(1)((ام ؿمٗم٤مء اًمٕمل اًم١ًمالأٓ ؾم٠مًمقا إذ ل يٕمٚمٛمقا، وم٢مٟمّ : )) قمٚمٞمف وؾمّٚمؿشمٕم٤ممم

ف اسمتدقم ٢مّٟمف٪ وماً ضمدّ  اًمت٘مٚمٞمد ُمًتحدٌث  قمغم اًمْم٤مًّم٦م ٦مٓم٤مئٗمإٟمٙم٤مريمؿ ُمٕمنم اًمٟمٕمؿ، 

ـُ يمؿ يمٌػمُ  ًَّ اًمد"ٓم٤مًمع رؾم٤مًم٦م ومٚمتقمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم،  اسم ٦م ٜمٞمّ رر اًم

                                                

، ُمـ ـمريؼ ٦١ـ، ص٣٣٦:، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اعمجدور يتٞمٛمؿ، ر"ؾمٜمٜمف"أظمرضمف أسمق داود ذم  (1)

اطمتٚمؿ وم٠ًمل  رأؾمف صمؿّ  ٤م طمجر ومِمجف ذمُمٜمّ  ؾمٗمر وم٠مص٤مب رضمالً  ظمرضمٜم٤م ذم :قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل ،قمٓم٤مء

وأٟم٧م شم٘مدر قمغم  ُم٤م ٟمجد ًمؽ رظمّم٦مً  :ىم٤مًمقا ؟،اًمتٞمٛمؿ رظمّم٦م ذم هؾ دمدون زم :وم٘م٤مل ،أصح٤مسمف

أٓ ؾم٠مًمقا  ،ىمتٚمقه ىمتٚمٝمؿ اهلل)) :أظمؼم سمذًمؽ وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص لٌ ىمدُمٜم٤م قمغم اًمٜمّ ومٚماّم  ، وم٤مهمتًؾ ومامت ،اعم٤مء

       ((قمّم٥م)) أو ،((ؿ ويٕمٍمام يم٤من يٙمٗمٞمف أن يتٞمٛمّ إٟمّ  ،اًم١ًماُل  ّل ؿمٗم٤مء اًمٕمَ ام وم٢مٟمّ  ٪إذ ل يٕمٚمٛمقا

 ((.يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م ويٖمًؾ ؾم٤مئر ضمًده صمؿّ  ،قمغم ضمرطمف ظمرىم٦مً  )) -ُمقؾمك ؿمّؽ -
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ل د أمحد زيٜمٛم٦م ؿمٞمخ اًمٕمٚمامء اًمًٞمّ ٦م اعمٕمٔمَّ قمٚمامء ُمٙمّ  ةدٕمٛمًم (1)"قمغم اًمقه٤مسمٞم٦م ذم اًمردّ 

 .هس ّه ىمدّ  (2)اًمدطمالن

ومٞمام يزقمٛمقن  :أّوًٓ لم ٦م ُمع ه١مٓء اًمْم٤مًمّ ٜم٤م ُمٕمنم أهؾ اًمًٜمّ ٟمزاقمُ  :425 الرضب

 ،ؾ ًمالضمتٝم٤مديت٠مهّ  ذم إسم٤مطم٦م شمرك اًمت٘مٚمٞمد عمـ ٓ :ثالثاً ذم حتريٛمف، و :ثاكقاً ، و٤مً ذيم اًمت٘مٚمٞمدَ 

ـ إُمقر اًمثالصم٦م، هذه ُم ومراراً يمرون يٜم٤مزقمقن ذم اًمت٘مٚمٞمد اًمِمخيص ٝم١مٓء اًمده٤مة اعم٤موم

ذم ـمػماهنؿ ُمِمقا  اجلُدد ٤مًمٜم٤مؿمئقنوماخلالص،  سمف ن يٌٖمقنو٤مراعمٙمّ  ،اًم٘مديٛم٦م تٝمؿـمري٘م

                                                

ٜمٞم٦م ذم اًمرّد قمغم اًمقه٤مسمٞم٦م" (1) ًَّ خ ٕمحد سمـ زيٜمل دطمالن اعمٗمتل ورئٞمس اًمٕمٚمامء وؿمٞم: "اًمدرر اًم

 .ه١٣١٤اخلٓم٤ٌمء اًمِم٤مومٕمل اعمّٙمل، شمقذّم سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة ُمـ ؾمٜم٦م 

 (.٥/١٥٧، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")

شمقذّم  ،هق اًمِمٞمخ أمحد سمـ زيٜمل دطمالن اعمٗمتل ورئٞمس اًمٕمٚمامء وؿمٞمخ اخلٓم٤ٌمء اًمِم٤مومٕمل اعمّٙمل( 2)

، "ـم٤مًم٥م أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ٟمج٤مة أيب": ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف. ه1304سم٤معمديٜم٦م اعمٜمّقرة ذم حمّرم ُمـ ؾمٜم٦م 

 ;                     شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم خمتٍم "ُمٓمٌقع، و "شم٤مريخ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مجلداول اعمروٞم٦ّم"و

ظمالص٦م اًمٙمالم ذم سمٞم٤من "ذم أداب، و "طم٤مؿمٞم٦م قمغم ُمتـ اًمًٛمرىمٜمدي٦م"، و"ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٤مسمديـ ; 

الم إمم وىمتٜم٤م هذا سم٤مًمتامم ًّ ٜمٞم٦م ذم اًمرّد "و، "أُمراء اًمٌٚمد احلرام ُمـ زُمـ اًمٜمٌّل قمٚمٞمف اًم ًَّ اًمدرر اًم

، "ملسو هيلع هللا ىلصرؾم٤مًم٦م ذم ومْم٤مئؾ اًمّّمالة قمغم اًمٜمٌّل "، و"رؾم٤مًم٦م آؾمتٕم٤مرات"، و"قمغم اًمقه٤مسمٞم٦م

ومتح اجلقاد اعمٜم٤ّمن "، و"ذح إضمروُمٞم٦ّم"ذم جمّٚمَديـ، و "أصم٤مر اعمحّٛمدي٦ماًمًػمة اًمٜمٌّقي٦م و"و

ٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وأهؾ اًمٗمتح اعمٌلم ذم ومْم٤مئؾ اخل"، و"ذح اًمٕم٘مٞمدة اعمًاّمة سمـٗمٞمض اًمّرمحـ

ُمٜمٝمؾ "ًمٚمًٞمقـمل، و "إًمٗمٞم٦م"ذم ذح  "اًمٗمقائد اًمزيٜمٞم٦ّم"ذم جمّٚمد، و "اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهريـ

 ."اًمٜمٍم ذم أطمٙم٤مم صالة اًمٕمٍم"ذم قمٚمؿ اًم٘مراآت، و "اًمٕمٓمِم٤من قمغم ومتح اًمّرمحـ

 (.158، ٥/157، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم")
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 اعم٘متقل ؿٝمؿمٞمخ ضمدَّ  ٪ وم٢منّ "٦م اًمراسمٕم٦ماعمئ" :وا ذم ىمقهلؿوُمع ذًمؽ اومؽم ك،ِمٛمٟمٗمس اعم

         وزم اهلل ٞمخاًمِم ،ه ذم اًمٓمري٘م٦مضمدّ  ًمدَ او، و-٥ًم واًمٕمٚمؿٜمَّ ذم اًم- ولإؾمامقمٞمؾ اعمخذ

لم فمٝمر سمٞمٜمٝمؿ ئتَ اعمسمٕمد ": طمٞم٨م ىم٤مل، (1)"٤مفاإلٟمّم"أٟمّمػ ذم رؾم٤مًمتف  -رمحف اهلل-

 ،سمٕمٞمٜمف ـ يم٤من ٓ يٕمتٛمد قمغم ُمذه٥م جمتٝمدٍ ُمَ  وىمّؾ  ،٥م ًمٚمٛمجتٝمديـ سم٠مقمٞم٤مهنؿاًمتٛمذهُ 

 .(2)"ُم٤منويم٤من هذا هق اًمقاضم٥م ذم ذًمؽ اًمزّ 

 سم٤مٓشمٗم٤مق، ويمّؾ  يـ سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦م سمدقم٦مٌ دّ وُم٤م طمدث ذم أُمقر اًم" :قوله

 ."والًم٦مٌ  سمدقم٦مٍ 

 سمٕمدطمدث ُمـ  ٢مّٟمفوم ٪اًمت٘مٚمٞمد ٢مٟمٙم٤مريمؿ قمغميم سمدقم٦مٌ  ،أضمؾ :أقول :421 الرضب

 .اًم٘مرون اًمثالصم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ُمـ سمٓمـ ىمرن اًمِمٞمٓم٤من

ًف سمٗمٛمف، ٟمٗم يٓمٚم٥م طمتَػ يّمٞمح ذم أمج٦م إؾمد  اًمذي ثقراًم :424الرضب 

ؽ هذا ىمقًم ، سمؾ!؟...ـ ىم٤مل سمف ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦مٛمَ وم، ...!هلل شمٕم٤ممم اعمٙم٤منَ  أرأي٧م إصم٤ٌمشمؽ

 ٤مر، وأٟم٧م اعمٌتدع اًمْم٤مّل وذم اًمٜمّ  ،ووالًم٦مٌ  ،سمدقم٦مٌ  -قلس ُمـ اًمٌٟمجَ أاًمذي هق -

 .آٟمٗم٤مً اعم٤مّر  سم٤مقمؽماومؽ ٤مرٚمٜمّ ًم حٌؼ ُمًت

ذم اًم٘مرون  -وضمؾ قمزّ -هلل  اًمذاشمٞم٦مَ  أٟمٙمر اإلطم٤مـم٦مَ  اًمذي ـُمَ و :429الرضب 

 .ُمٜمؽ ووالًم٦مٌ  سمدقم٦مٌ  هذا أيْم٤مً  ، سمؾ!؟...٦ماًمثالصم

                                                

ًمرطمٞمؿ اًمِمٝمػم سمِم٤مه وزم اهلل ًمٚمِمٞمخ أمحد اسمـ قمٌد ا: "اإلٟمّم٤مف ذم سمٞم٤من ؾم٥ٌم آظمتالف" (1)

 (.٣/٨٦، "إيْم٤مح اعمٙمٜمقن".                            )ه١١٨١اًمدهٚمقي اهلٜمدي احلٜمٗمل، اعمتقذّم ؾمٜم٦م 

 .٣٢، ىمـ"اإلٟمّم٤مف ذم سمٞم٤من ؾم٥ٌم آظمتالف" (2)
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٦م، ٗم٤مت اإلهلٞمّ ُمـ سملم اًمّّم  واقمت٘م٤مدك سمٙمقن اًمٕمٚمؿ ومح٥ًم حمٞمٓم٤مً  :422 الرضب

 ،-ضمّؾ ضمالًمف- تفتف وظم٤مًم٘مٞمّ إطم٤مـم٦م ىمدرشمف وؾمٛمٕمف وسمٍمه وُم٤مًمٙمٞمّ  يًتٚمزم إٟمٙم٤مرَ  وهق

 .دىم٦ماًمزٟمو تؽوالًم أيْم٤مً  هذا سمؾ ،!؟...سمف ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م الً ئىم٤م اًمذي يم٤من ـٛمَ وم

: أي-سمتٚمؽ اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م  "آؾمتقاء"ل ذم ق٘موأٟم٧م شم :424 الرضب

 سمف ٘مقلي اًمذي يم٤من ـٛمَ وم، ؾمقاه٤م سمدقم٦مً  وشمزقمؿ اًمراسمعَ  ،-اًمّمٕمقد واًم٘مٕمقد وآؾمت٘مرار

 .يـاًمدِّ  قمـ روُج اخلو ٦مُ ْمالًماًم يمذًمؽ قه ، سمؾ!؟...ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م

 ـحٞمح، ُمَ ّّم اًمي٨م داحلًمٗمْم٤مئؾ إقمامل ذم  قَت ثٌاًمك وطمٍُم  :424 الرضب

 شمؽوضم٤ًمر تؽسمدقم هذا أيْم٤مً  ،!؟...ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م  هذا اعمذه٥مإمم ٤مً هٌاذ يم٤من اًمذي

 .ؽوسمذاءة ًم٤ًمٟم

يـ سمٕمد ُم٤م طمدث ذم أُمقر اًمدّ  إّٟمف" :اًمٌدقم٦م ؽ ذم شمٕمريػىمقًمُ و :424 الرضب

شمٗم٤مق والًم٦مٌ  ف سمدقم٦مٌ أٟمّ " :ؽوزقمٛمُ  ،"اًم٘مرون اًمثالصم٦م ٘مد وم ٪٦م٦م اعمرطمقُمقمغم إُمّ  اومؽماءٌ  "سم٤م

 ويمذًمؽيٓمقل اًمدومؽم،  ذيمرٟم٤مه ومٚمق ،ةٙمثػماًمٗم٤مهتؿ ـ حت٘مٞم٘مف ذم ُمّمٜمَّ ُم٦م أهؾ اًمًٜمّ  قمٚمامءُ  اٟمتٝمك

 قمغم ُمٕمتَٛمدةٍ  ٜم٦مٍ قمل أن ي٠ميت سمٌٞمّ اعمدّ قمغم  ًمٙمـوؾ ًمٚمخٓم٤مب، يت٠مهّ  ٓ اًمٕم٘مؾذم  ٜم٤مىمصاًم٥م اعمخ٤مـمَ 

 .والًمتف سمٜمٗمًفضمٝم٤مًمتف و ؿ رأَس ومٚمٞمحٓمِّ  دقمقاه اعمٓمٚم٘م٦م، وإّٓ  ذي ذيمره ذم، ذم اًم٦ماشمٗم٤مق إُمّ 

 الةُ واًمّّم  ،ي٘مٞمٜم٤مً  ُمٌتدعٌ  ، ومٝمق٤مً ديٜمٞمّ  أُمراً  حی٥ًم اًمت٘مٚمٞمدَ   اًمذيكِم يْ رَ سمَ  ُمديٜم٦م ُمٗمتل" :قوله

 .ريمام هق فم٤مه ك سمف هق ٟمٗمًف،ومتأ امطمًٌ ظمٚمٗمف شمٙمره حتريامً 

 رمحٝمؿ اهلل-أئٛمتف  الة ظمٚمَػ اًمّّم  قمـ هذا اًمًٗمٞمف ُمٜمع ،!هٞم٤مأؾمٗم٤موم :424 الرضب

 ."الة ظمٚمػ همػم اعم٘مٚمِّديـ٪ إذ ىم٤مل سمٙمراه٦م اًمّّم -شمٕم٤ممم
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، ٤محللمّّم ذم ـمٕمـ اًم شمريمف إذا أراد اهلل أن يٗمْمح أطمداً  :أقول: 423 الرضب

 اًمْم٤مّل ون قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم، وهق د ًمف، "اعمٌتدع" ٤مَق يمٚمٛم٦مؾمتح٘ما ىمد رأی اعمًٚمٛمقنو

ًم٘مدرشمف وؾمٛمٕمف  ، وٓ يری اإلطم٤مـم٦مَ ضمًامً و ٤مً ٤مٟمُمٙمشمٕم٤ممم  هلل يـ اًمذي يٕمت٘مداعم٤مرق ُمـ اًمدِّ 

           سمذًمؽ قمغم ٟمٗمًف  اً رّ ٘مِ ُميـ اًمدِّ  أئٛم٦مَ  يه٤م، ويٕم٤مدتف وهمػمتف وُم٤مًمٙمٞمّ سمٍمه وظم٤مًم٘مٞمّ و

 اجلديدة اًمقه٤مسمٞم٦م ٓم٤مئٗم٦ماًم يمٌػمأم  ،ُمٌتدقمقن اًمٙم٤ٌمر أوًمئؽومٝمؾ  ،-ٕمٞم٤مذ سم٤مهللواًم-

اًمٙمقيم٦ٌم " :ؾم٤مًم٦م اعم٤ٌمريم٦مذم يمٗمري٤مشمف اًمرّ  ٗم٧ْم اًمذي صٜمّ  ،!؟...اعم٘متقل إؾمامقمٞمؾ اعمخذول

 ف، سمؾتاًمٕمرب واًمٕمجؿ سمْمالًم قمٚمامءُ  كأومتىمد ، و(1)"٦ميمٗمري٤مت أيب اًمقه٤مسمٞمّ  ذم٦م اًمِمٝم٤مسمٞمّ 

 َُمـ اقمت٘مد أنّ  :اًم١ًمال دّمدسمه٤مهٜم٤م وٟمحـ  ،(2)ٗمرهٌلم سمٙملم اًمٓمٞمّ احلرُمَ  قمٚمامءُ  أومتك

 ٞمخاًمِم امذا شم٘مقل قمـوم ،-واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-طم٥ًم يمالُمؽ  ُمٌتدقم٤مً ص٤مر  ٤مً ديٜمٞمّ  أُمراً  اًمت٘مٚمٞمدَ 

 اعمذه٥م شم٘مٚمٞمدىم٤مل سمقضمقب سمؾ  وم٘مط، اًمت٘مٚمٞمد ُمٓمٚمَؼ  ؾ قمـي٘ماًمذي ل  اًمدهٚمقي، وزم اهلل

 .ف آٟمٗم٤مً ٟمّم   ىمد ُمرّ و، !؟...لمسمٕمد اعمئتَ  ٕملمَّ اعم

 ذم د اًمذي ٓ يٕمت٘مداعمجدِّ  ؽ قمـ اًمًٞمّد اًمِمٞمخوُم٤م طمٙمٛمُ  :445الرضب 

 آيمد وأؿمدّ  ٤مً ديٜمٞمّ  قمٔمٞمامً  أُمراً  ذه٥م اعمٕملمَّ اعم سمؾ يٕمت٘مد شم٘مٚمٞمدَ  ،ومح٥ًم اعمٓمٚمؼ اًمت٘مٚمٞمد

أًمؼ و .ام ُمرّ سم شمفىمد ُمّرت قم٤ٌمرويـ، ـ اًمدِّ قم وُمروىم٤مً  ف إحل٤مداً يری شمريمَ  حٞم٨مسم وأهؿّ 

اًمرواي٦م  ُم٘م٤مسمَؾ  واعمًتٗمٞمْم٦مَ  حٞمح٦مَ اًمّّم  ف ٓ يًٛمع إطم٤مدي٨َم وم٢مٟمّ  ٪!ًمٚمٛمزيد ًٛمعَ ًما

                                                

يمت٤مب  ،"اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"اعمًاّمة سمـ "ومت٤مواه"هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمع  ـمٌٕم٧م (1)

 .٢٣٧- ١٥/١٦٦، اًمًػم

ًمٚمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ همالم دؾمتٙمػم اًم٘مّمقري، : "شم٘مديس اًمقيمٞمؾ ذم شمقهلم اًمرؿمٞمد واخلٚمٞمؾ": اٟمٔمر (2)

 .ه1315اعمتقرّم ؾمٜم٦م 
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، أئٛم٦م ُمذهٌٜم٤م ٟمٗمًف تقى ومٞمام سملماًمٗم اظمتالف إن يم٤منو خمتٚمٗم٤ًم ومٞمٝم٤م، إن يم٤مٟم٧م٦م، واًمٗم٘مٝمٞمّ 

اإلُم٤مم  ف وُمذه٥َم ُمذهٌَ إن ذيمر ومٞمف ، وُم٤م خی٤مًمٗمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مب اإلُم٤مم حمٛمدٍ إن يم٤من و

 أومتیإن د، واإلؿم٤مرة قمٜمد اًمتِمٝم   سم٢مشمٞم٤من طم٤مدي٨مًمأل ٤مً ووم٘م -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف- إقمٔمؿ

 قمغم أنّ  سمٜم٤مءً  ٪سم٤مٕطم٤مدي٨م ٓ يری اًمٕمٛمَؾ  ًمؽ يمّٚمفُمع ذ فًمٙمٜمّ و ،اًمٗمتقی أئٛم٦مُ  أيْم٤مً  قمٚمٞمف

 يٙمقن أقمٔمؿ ُمـ هذا أن يری اًمت٘مٚمٞمدَ  هذه اًمرواي٦م ل شمِمتٝمر قمـ إُم٤مُمٜم٤م، وُم٤م قمًی أن

 .قمغم اخلّمقصاًمت٘مٚمٞمد اًمِمخيص   ، ٓؾمٞماّم٤مً رضوريّ  ٤مً ديٜمٞمّ  أُمراً 

 !٤م اعمخدومأهّي : ۲۱۳د إّول، اعمٙمتقب رىمؿ ، اعمجٚمّ (1)"اعمٙمتقسم٤مت"ل ذم ٤مىمو

ًّ اًمّّم   ُمّمدره٤مقمغم-ٌقي٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمّ  ورد يمثػمٌ  ذم ضمقاز اإلؿم٤مرة  -المالة واًم

٤م ذم هذا اًم٤ٌمب، وأُمّ  ٦م أيْم٤مً ٦م احلٜمٗمٞمّ واي٤مت اًمٗم٘مٝمٞمّ اًمرّ  ، وضم٤مءت سمٕمُض اًمتِمّٝمدذم  ٤مسم٦مسم٤مًمًٌّ 

يِمػم، وٟمّمٜمع يمام  -صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-يم٤من رؾمقل اهلل ": ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم حمٛمد

هذا ىمقزم وىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض ": ّؿ ىم٤مل، صم"صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ٌُل يّمٜمع اًمٜمّ 

طمرُم٦ُم اإلؿم٤مرة ذم اًمّرواي٤مت  وردْت  ٢مذاوم، ُمـ رواي٦م اًمٜمقادرق ، ومٝم"اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف

 جرئ قمغم اإلؿم٤مرة قمٛمالً تديـ أن ٟمٚمٞمس ًمٜم٤م ُمٕمنم اعم٘مٚمِّ وم ،ٞمّتٝم٤مٙمراهِ سم وأومتل ،اعمٕمتؼمة

: ، ىمٚم٧ُم "أومتقا سمجقاز اإلؿم٤مرة أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م أيْم٤مً ": ٞمؾن ىمإو ،إطم٤مدي٨م سمٛم٘مت٣م

 .اهـ ُمٚمت٘مٓم٤مً  ،(2)"اًمؽمضمٞمح ًمٕمدم اجلقاز"

                                                

 .ه١١٣٤شمقذّم ؾمٜم٦م  ،اًمٗم٤مروىمل اًمَنَهٜمديًمإلُم٤مم اًمرسّم٤مين اًمِمٞمخ أمحد : "ٙمتقسم٤متاعم" (1)

 (.٥/١٣١، "هدي٦م اًمٕم٤مروملم"، و٤/٣٦٧، "قنإيْم٤مح اعمٙمٜم")

إًمخ، اعمجٚمد إّول، اجلزء ...، اعمٙمتقب اًمث٤مين قمنم واًمثالُمئ٦م إمم اعمػم حمٛمد ٟمٕمامن"اعمٙمتقسم٤مت"(2)

 .١٦٤، ١٦٣اخل٤مُمس، صـ



 ارمة الفج  على المجس   قوارع القهار                                                      

 

 

131 

 قمغم اًمِمٞمخ شمٙمّٚمٛم٧َم ؿمٞمئ٤مً ًمق  ٜمس أّٟمؽلم، وٓ شمأظم٤ٌمر اعمٌتدقم ٜم٤م قمـصمدِّ طم وم٢مذن

وإذا ل  ،...!هإمم ٟمٗمس ُمًػمزيز قمٌد اًمٕم ٞمخواًمِم وزم اهلل ٞمخاًمِم د، ذه٥م ُمٕمفاعمجدّ 

٪ وم٢مّٟمف اهذه اًمٓمري٘م٦م يّمؾ !؟...ذًمؽ إطم٥م إؾمامقمٞمؾ وم٠ميـ شمدع ،اًمثالصم٦م شمراع ه١مٓء

هذا اًمٗمٞمؾ اجل٤ٌمن  !ي٤مأؾمٗم٤م، و...!اًمْمالًم٦مىمٕمر ٦م وؿ اًمٌدقمإمم ضمٝمٜمّ  تفـم٤مئٗم هؾأ ومجٞمعُ  هق

إؾمامقمٞمؾ ومجٞمع اًمٓم٤مئٗم٦م اعمردودة  ًمٙمقن سم٤مقمؽماومف ة ٟمٗمًفٗمرٟمٗمًف، أرّض ؾُم  ٞمَش اجلوٞمّع 

ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ  ،...!ظمٚمٗمٝمؿ الةَ أسم٤مح اًمّّم ُمع ذًمؽ و ،لمٛمٞمضمٝمٜمّ  لم و٤مًمّ لمُمٌتدقمًمٞمٚم٦م اًمذّ 

 سمؽ وأقمقذ ،ٞم٤مـملممهزات اًمِّم  ُمـ  أقمقذ سمؽإيّن  هٗمقاشمف ومهزات إؾمامقمٞمؾ وهٜم٤مشمف، رّب 

ًّ اًمٕم٤معملم، واًمّّم  وآظمر دقمقاٟم٤م أّن احلٛمد هلل رّب  ،أن حیيون د الم قمغم ؾمٞمّ الة واًم

 .!دٟم٤م حمٛمد وآًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، آُملمٚملم ؾمٞمّ اعمرؾَم 

ُمس قمنم ُمـ ؿمٝمر اًمٜمقر ٤ماخل  ذممج٤مزماإلهذا اجلقاب اعمختٍم  احلٛمد هلل شمؿّ 

ُمـ اهلجرة اًم٘مدؾمٞم٦م  ه1318 وصمالصمٛمئ٦م وصمامٟمٞم٦م قمنمل ؾمٜم٦م أًمػ ور ؿمٝمر رسمٞمع إوّ واًمّن 

يمثرة اًمٕمٛمؾ وهجقم أؿمٖم٤مل  ، وًم٘مد أمتٛمتُف سم٤مًمرهمؿ ُمـالة واًمتحٞم٦مقمغم ص٤مطمٌٝم٤م اًمّّم 

ٞمٚم٦ٍم قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م ىمٚم جٚم٤ًمٍت سم ،سحم٤مومؾ اعمقًمد اعم٘مدَّ  ر ذمْمقاحلاًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدريس، و

ًِّ ٤مر قمغم اعمىمقارع اًم٘مٝمّ "سمـ :طم٥ًم اجلُّٛمؾ لوؾمٛمّ  ،اًمٗمرص٦م شمًٜمح زم ُمع  ،"٤مرٛم٦م اًمٗمجّ ج

، وسمٚمغ قمدد "ُم٠ًمًم٦م اعمٙم٤من"ذم ذيمقرة ذم اًم١ًمال وم٘مط ر قمغم اًمٙمت٥م اعم٤مىمتّمآاًمتزام 

٤م اؾمتٜمد سمف ُمـ ممّ  (1)"شمٗمًػم اسمـ يمثػم"، ول يٙمـ ًمديٜم٤م لم ومخًلم رضسم٦مً اًميسم٤مت ُمئتَ 

                                                

 ،ومقضمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م خی٤مًمٗمف "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"راضمٕمٜم٤م  .إًمخ... "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"ل يٙمـ ًمديٜم٤م : ىمقًمف ( 1)

 ﴿: وأُّم٤م ىمقًمف" :وهذا ٟمّّمف ،ىم٤مل ويمٗمك سمف ُمتٕم٤مهدًا قمغم هذا اًمْم٤مل سمزوره واهت٤مٟمف ومٞمام  
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 "قيمت٤مب اًمٕمٚم"ع أن يزيد اًمٕمدد أيمثر، ويمذًمؽ ل يٙمـ ًمديٜم٤م اعمتقىمّ  وإّٓ ًمٙم٤من ُمـ ،اًمٙمت٥م

ًمٙم٤مٟم٧م يمثرة  ،هلذا اعمخ٤مًمػ سمٙمذا ذم ُمْمٞمٍؼ  ٍم اًم٘مٚمؿُ حی ل ، ًمق(1)اعمْمٓمرب واعمتٝم٤موم٧م

                                                

  ﴾ =ضمّدًا، ًمٞمس هذا ُمقوع  يمثػمةٌ  ٤مس ذم هذا اعم٘م٤مم ُم٘م٤مٌٓت ومٚمٚمٜمّ > ٥٤: إقمراف

ٞم٨م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُم٤مًمؽ وإوزاقمل واًمثقري واًمٚمَّ  سمًٓمٝم٤م، وإّٟمام ٟمًٚمؽ ذم هذا اعم٘م٤مم ُمذه٥َم 

قيف وهمػمهؿ ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ىمدياًم وطمديث٤ًم، وهق سمـ ؾمٕمد واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق سمـ راه

ٝملم ، واًمٔم٤مهر اعمت٤ٌمدر إمم أذه٤من اعمِمٌِّ وٓ شمٕمٓمٞمؾٍ  وٓ شمِمٌٞمفٍ  إُمراره٤م يمام ضم٤مءت ُمـ همػم شمٙمٞمٞمٍػ 

﴿ُمـ ظمٚم٘مف و وم٢مّن اهلل ٓ يِمٌٝمف رءٌ  ٪قمـ اهلل ُمٜمٗمٌل              ﴾ 

: ٤مد اخلزاقمل ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري ىم٤ملٟمٕمٞمؿ سمـ محّ  :ُمٜمٝمؿ ،، سمؾ إُمر يمام ىم٤مل إئٛم٦م>١١: اًمِمقرى=

ـ ضمحد ُم٤م وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف وم٘مد يمٗمر، وًمٞمس ومٞمام وصػ اهلل سمف ف اهلل سمخٚم٘مف يمٗمر، وُمَ ـ ؿمٌّ ُمَ 

 ;               حی٦م وإظم٤ٌمر ـ أصم٧ٌم هلل شمٕم٤ممم ُم٤م وردت سمف أي٤مت اًمٍّم ، ومٛمَ ٟمٗمًف وٓ رؾمقًمف شمِمٌٞمفٌ 

وم٘مد ؾمٚمؽ ؾمٌٞمؾ  ،ٟمٗمل قمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٘م٤مئصحٞمح٦م قمغم اًمقضمف اًمذي يٚمٞمؼ سمجالل اهلل واًمّّم  ; 

 .>٢/٢٣١، ٥٤: ، إقمراف، حت٧م أي٦م"شمٗمًػم اسمـ يمثػم"=                          ."اهلدى

رة وراضمٕمٜم٤مه ُمـ قمدة ُمقاوع، ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقّ  "يمت٤مب اًمٕمٚمق"اؾمتجٚمٌٜم٤م : ىمقًمف اعمْمٓمرب( 1)

ُمـ آوٓمراب، ورأيٜم٤مه  اؿمتٛمؾ قمغم يمثػمٍ  -س ّههىمدّ -دٟم٤مه يمام وصٗمف اإلُم٤مم أمحد رو٤م ومقضم

عم٤م ٟم٘مٚمف ٟمٗمًف قمـ اإلُم٤مم أيب  وُمٜم٤مىمٌض  ،ذم اًمتِمٌٞمف ُم٤م هق سيٌح  ٗم٦م ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞم

قمـ اًمذهٌل، ومٝم٤م هق ذا ىم٤مئالً  -س ّههىمدّ -رك ُم٤م أؾمٚمػ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ، وًمٜمذيمّ طمٜمٞمٗم٦م 

دٟم٤م اإلُم٤مم قمـ ؾمٞمّ  "٦ميمت٤مب اًمًٜمّ "روی اإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمالًمٙم٤مئل ذم : فُم٤م ٟمّّم ومٞمام ؾمٌؼ 

اشمٗمؼ  :دٟم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام، ىم٤ملحمٛمد، رئٞمس اعمذه٥م احلٜمٗمل، شمٚمٛمٞمذ ؾمٞمّ 

قمـ  ٝمؿ ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب قمغم اإليامن سم٤مًم٘مرآن وسم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مء اه٤م اًمث٘م٤مُت اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمّ 

  ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ وم٘مد ظمرج قماّم ـ ومّن ومٛمَ  ،وٓ شمٗمًػمٍ  ُمـ همػم شمِمٌٞمفٍ  ذم صٗم٦م اًمرّب ملسو هيلع هللا ىلص هلل رؾمقل ا
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وًمٙمـ آُمٜمقا سمام ذم اًمٙمت٤مب  ،واوم٢مهّنؿ ل يّمٗمقا ول يٗمّن  ٪ق اجلامقم٦مووم٤مرَ ملسو هيلع هللا ىلص ٌل يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمّ 

وذيمره إلمج٤مع  ،واًمٓمريػ أّن اًمذهٌل ٟمٗمًف ٟم٘مؾ ىمقل اإلُم٤مم حمٛمد هذا. ؾمٙمتقا ٦م صمؿّ واًمًٜمّ 

روی اًمالًمٙم٤مئل وأسمق حمٛمد سمـ ىمداُم٦م هذا اإلمج٤مع قمـ : ، وىم٤مل"اًمٕمٚمق يمت٤مب"إجم٤مد ذم  إئٛم٦م

. ٦م اًم٤ًمُمٞم٦موهلل احلٛمد وًمف احلجّ . ٞمٝمام، سمؾ ُمْم٧م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمخذول ٟمٗمًف يٜم٘مٚمفحمٛمد ذم يمت٤مسمَ 

 >.٢٩/134، "اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م": اٟمٔمر=                 .اٟمتٝمك

ـ اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ٟمٗمل اإلُم٤مم حمٛمد وٟم٘مٚمف اًمذهٌل ُم ىم٤مرن هذا اًمذي رواه اًمالًمٙم٤مئل قمـ

ؾمٛمٕم٧م : ٤مد ىم٤ملٟمٕمٞمؿ سمـ محّ  :ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمفًمذهٌل ٟمٗمًف قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م سمام ٟم٘مٚمف ا ،اًمتِمٌٞمف

يم٤مٟم٧م دم٤مًمس > شمرُمذ=ُمـ  يمٜم٧م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م أّول ُم٤م فمٝمر، إذ ضم٤مءشمف اُمرأةٌ : أّن ٟمقح اجل٤مُمع ي٘مقل

 ;        وم٘مٞمؾ ، >شمدقمق إمم رأهي٤م=ٜمل أىمؾ ُم٤م رأي٧م قمٚمٞمٝم٤م قمنمة آٓف ٟمٗمس فمٜمّ ومدظمٚم٧م اًمٙمقوم٦م، وم٠م ضمٝمامً 

ؿ أٟم٧م اًمذي شمٕمٚمّ : وم٘م٤مًم٧م فوم٠مشمٞمف، وم٠مشمتْ  أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ر ذم اعمٕم٘مقل ي٘م٤مل ًمفإّن ه٤مهٜم٤م رضمالً ىمد ٟمٔم: هل٤م ; 

ٓ  ديٜمؽ؟ أيـ إهلؽ اًمذي شمٕمٌده؟ ومًٙم٧م قمٜمٝم٤م، صمّؿ ُمٙم٨م ؾمٌٕم٦م أي٤ممٍ  ٤مس اعم٤ًمئؾ وىمد شمريم٧َم اًمٜمّ 

ًّ  -وضمؾ قمزّ –إّن اهلل : ظمرج إًمٞمٜم٤م وىمد ووع يمت٤مسم٤مً  ٌٝم٤م، صمؿّ جيٞم امء دون إرض، وم٘م٤مل ًمف ذم اًم

﴿ :أرأي٧م ىمقل اهلل قمزوضمؾ: رضمؾ   ﴾=هق يمام شمٙمت٥م إمم اًمرضمؾ: ىم٤مل ،>٤: احلديد :

، ذيمرُم٤مىم٤مًمف إئٛم٦م قمٜمد فمٝمقراجلٝمؿ "اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر"ذم : أي=. قمٜمف إيّن ُمٕمؽ وأٟم٧م هم٤مئ٥ٌم 

 .>١٣٤، صـ٣٦٢: وُم٘م٤مًم٦م ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م قم٤مل اًمٕمراق، ر

 ٪ُمـ هذه اًمرواي٦م ُم٤م ٟم٘مٚمف سمٜمٗمًف ُمـ اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ٟمٗمل اًمِمٌٞمفدمده ىمد ظم٤مًمػ سمام ؾم٤مق 

محـ، وأيّمد اعمٜم٤مىمْم٦م سمام قمّٚمؼ قمغم هذه اًمرواي٦م ًمتِمٌٞمف وإصم٤ٌمت اعمٙم٤من ًمٚمرّ ا ذم ّٕن هذه اًمرواي٦م سحی٦مٌ 

ومٞمام  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-ًم٘مد أص٤مب أسمق طمٜمٞمٗم٦م  :فإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م ٟمّّم طمٞم٨م ي٘مقل سمٕمد ُم٤م ؾم٤مىمف قمـ ا

ُمـ اًمٙمقن ذم إرض، وأص٤مب ومٞمام ذيمر ُمـ شم٠مويؾ أي٦م، وشمٌع ُمٓمٚمؼ  -وضمؾ قمزّ –ٟمٗمل قمـ اهلل 

ًّ  اًمًٛمع سم٠منّ  ، ذيمرُم٤مىم٤مًمف إئٛم٦م قمٜمد فمٝمقراجلٝمؿ وُم٘م٤مًم٦م ىمقل "اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر"= .امءاهلل شمٕم٤ممم ذم اًم

وإًمٞمؽ أٟمٛمقذج آظمر ُمـ ؾمقىمف اًمرواي٦م اعمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمرواي٦م  > .١٣٤، صـ٣٦٢: ٦م قم٤مل اًمٕمراق، رأيب طمٜمٞمٗم
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اًمٗم٘مف "سمٚمٖمٜم٤م قمـ أيب ُمٓمٞمع احلٙمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمٌٚمخل ص٤مطم٥م  :فُم٤م ٟمّّم  اًم٤ًمسم٘م٦م، ومٝم٤م هق ذا ىم٤مئالً 

ًّ ٓ أقمرف ريّب : ؾم٠مًم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمّٛمـ ي٘مقل:  ىم٤مل "إيمؼم  ٪ىمد يمٗمر: وم٘م٤مل .؟امء أو ذم إرض ذم اًم

   ﴿: ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل  ﴾=إّٟمف : وم٘مٚم٧م. ، وقمرؿمف ومقق ؾمامواشمف>٥: ـمف

ًّ : ي٘مقل إذا أٟمٙمر : ىم٤مل .؟امء أو ذم إرضأىمقل قمغم اًمٕمرش اؾمتقی، وًمٙمـ ىم٤مل ٓ يدري اًمٕمرش ذم اًم

 ًّ ٤مًمف إئٛم٦م قمٜمد فمٝمقراجلٝمؿ وُم٘م٤مًم٦م ىمقل أيب ، ذيمرُم٤مىم"اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر". =امء وم٘مد يمٗمرأّٟمف ذم اًم

 >.١٣٦، ١٣٤، صـ٣٦٣: طمٜمٞمٗم٦م قم٤مل اًمٕمراق، ر

٘مٝم٤م يمام هق ؿم٠من ُمـ اًمٙمٚمؿ ؾم٤مسميٜم٤مىمض ٓطم٘مٝم٤م  سمٛمرأی ُمٜمؽ هذه احلٙم٤مي٦م دمده٤م ُمتخ٤مًمٗم٦مً 

محـ ح ومٞمٝم٤م آظمرًا سمٙمقن اًمرّ آٟمٗم٤مً، وهذه اًمالطم٘م٦م خت٤مًمػ اًم٤ًمسم٘م٦م طمٞم٨م ّس  ْت ومم اًمتل ُمرّ اًمرواي٦م إُ 

ًّ ومقق ا ًّ  ًٓ اموات، وطمٙمؿ أوّ ًم  ;              ٓ : ـ ىم٤ملويمّٗمر ُمَ  ،امءذم هذه اًمرواي٦م وومٞمام ىمٌٚمٝم٤م سم٠مّن اهلل ذم اًم

ًّ أقمرف ريّب  ;  ومم ُمـ ىمقل اإلُم٤مم أيب أُمٕمـ اًمٜمٔمر ومٞمام ُمّر ذم اًمرواي٦م إُ  .امء أو ذم إرض ذم اًم

﴿ :وضمؾ قمزّ أرأي٧م ىمقل اهلل : طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، إذ ىم٤مل ًمف رضمٌؾ   ﴾هق : ، ىم٤مل؟

﴾  ﴿: واٟمٔمر يمٞمػ أّول ىمقًمف شمٕم٤ممم. قمٜمف إيّن ُمٕمؽ وأٟم٧م هم٤مئ٥ٌم : يمام شمٙمت٥م إمم اًمرضمؾ

ًّ إمم ُم٤م ىم٤مل، وه٤مهٜم٤م ؾم١مال، عم٤مذا ل ي١موّ  امء، يمام أّول ىمقًمف ل ُم٤م أوم٤مد ُمـ أي٤مت أّٟمف شمٕم٤ممم ذم اًم

ذا ُمٜمٌئ٤ًم قمـ طم٤مل هذه احلٙم٤مي٤مت اعمتٜم٤مىمْم٦م قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ويمٗمك اه ،﴾؟ ﴿: شمٕم٤ممم

. وخم٤مًمٗم٦م اًمذهٌل ًمٜمٗمًف سمٜمٗمًف ،"يمت٤مب اًمٕمٚمق"وُمِمٕمراً سم٤موٓمراب  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-

ؾ ذم ارشمٙم٤مب ؿ اعمتٛمثّ ف ٟمٔمرشمؽ إمم هذا اًمتحٙمّ ومال يٗمقشمٜمل أّن أوضمِّ  ،واًمٙمالم يّي سمٕمْمف سمٕمْم٤مً 

سمٕمْمٝم٤م قمغم فمقاهره٤م ُمـ همػم ُمًقغ، وشمٍميح اًمذهٌل اًمت٠مويؾ ذم سمٕمض اًمٜمّمقص وإضمراء 

ر ذم اًمٙمؾ عمٙم٤من اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ اعمتٕم٤مزم قمٜمف اعمٚمؽ ُمع أّن اًمٔم٤مهر ُمتٕمذّ  ،سم٤مإلص٤مسم٦م ذم اًمت٠مويؾ

  ؿ وهق أؿمدّ واٟمٔمر إمم إًم٤ٌمين وشمٕمّج٥م ُمٜمف يمٞمػ أىمّر اًمذهٌل قمغم هذا اًمتحٙمّ  ،اجلٚمٞمؾ
ٍ
 إسم٤مءً  رء

ورّده إمم اعمحٙمؿ ُمع شمٜمزيف اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ،ًم٘م٤مئٚملم سمت٠مويؾ اعمتِم٤مسمفوإٟمٙم٤مراً قمغم اخلٚمػ ا ،ًمٚمت٠مويؾ

وشمٗمقيض اعمراد إمم رّب اًمٕم٤ٌمد ُمع قمدم اًم٘مٓمع قمغم اهلل ومٞمام يٌدون ُمـ  ،وشمٕم٤ممم قمـ اًمٔم٤مهر اعمت٤ٌمدر
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وٓ  ،يـًمٚمٗمتٜم٦م سم٤مًمتِمٙمٞمؽ ذم اًمدّ  ٓ اسمتٖم٤مءً  ،ومجٕم٤ًم سملم اًمٜمّمقص ٪و٦مدومٕم٤مً ًمّمقرة اعمٕم٤مرَ  ٪وضمقهٍ 

ًِّ  ٖم٦م إمم اًمٔم٤مهر اًمِمٜمٞمع ذم طمّؼ ٜمك ضمري٤ًم قمغم فم٤مهر اًمٚم  رّداً ًمٚمٛمٕم  .ٛملماعمٚمؽ اعمٌلم يمام هق دأب اعمج

 ،ورُمٞمٝمؿ سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمًٚمػ ،وإٟمٙم٤مره قمغم اخلٚمػ ،ُمـ إسم٤مءه ًمٚمت٠مويؾ وُم٤م ذيمرشمف قمـ إًم٤ٌمين

وإًمٞمؽ أٟمٛمقذضم٤ًم ُمـ  ،"خمتٍم اًمٕمٚمق"ع ـ ـم٤مًمَ قمغم ُمَ  كٓ خیٗم ،سمؾ وسمام هق أؿمٜمع ُمـ هذا سمٙمثػمٍ 

وشمٗمّقهف سم٤معمتٜم٤مىمْم٤مت قمّٚمؼ قمغم احلٙم٤مي٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اًمذهٌل قمـ  ،ذم يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء جحف سمٙمّؾ ُم٘مزقمفشمٌ

إمم -أسمق ُمٓمٞمع هذا ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م : -إًم٤ٌمين: أي- ىمٚم٧م :فأيب ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل سمام ٟمّّم 

عم٤م هق اعمِمٝمقر قمٜمد ًمٞمس ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ظمالوم٤ًم  "اًمٗم٘مف إيمؼم"ّن يمت٤مب إ: -أن ىم٤مل

أسمق  :ُمٜمٝمؿ ،ُمـ احلٜمٗمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م، وىمد ـمٌع قمدة ـمٌٕم٤مت ُمٜمًقسم٤ًم إًمٞمف، وُمنموطم٤ًم ُمـ همػم واطمدٍ 

 ;      ًم٦م، ومؽمی إًمٞمف أيمثر احلٜمٗمٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة، ومجٝمقرهؿ ومٞمٝم٤م ُمـ اعم١موّ  ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي اًمذي يٜمتٛمل

يٕمقد  شم٠مويالً  "اًمٗم٘مف إيمؼم"وذم  ،٤مبأيب طمٜمٞمٗم٦م اعمذيمقر ذم اًمٙمت أسم٤م ُمٜمّمقر هذا ىمد شم٠مّول ىمقل ; 

إمم إوم٤ًمد يمالم أيب طمٜمٞمٗم٦م وإظمراضمف قمـ مج٤مقم٦م اًمًٚمػ ذم قمدم اًمت٠مويؾ، وم٘م٤مل ذم شم٠مويؾ ىمقًمف 

ول  ،"ّٕٟمف اهذا اًم٘مقل يقهؿ أن يٙمقن ًمف ُمٙم٤من ومٙم٤من ُمنميم٤مً " :"وم٘مد يمٗمر": رمحف اهلل شمٕم٤ممم

  ﴿: ّٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل" :هللوهق ىمقًمف رمحف ا ،يٚمتٗم٧م إمم مت٤مم يمالُمف اعمٌٓمؾ ًمت٠مويٚمف

   ﴾. 

٦م يمٗمره إّٟمام هق إٟمٙم٤مره عم٤م دًّم٧م هذه أي٦م ذم أّن قمٚمّ  ومٝمذا سيٌح : -إًم٤ٌمين: أي-ىمٚم٧م 

مم ُمٙم٤مٟم٤ًم، ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ ٓ ّٕٟمف يقهؿ أّن ًمف شمٕم٤م ٪قمغم قمرؿمف -ؾمٌح٤مٟمف-ُمـ اؾمتٕمالئف  ساطم٦مً 

ـ وٓ يٚمتٗم٧م إمم ُمَ " :ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل رح اًمٓمح٤موي٦م سمٕمد أن ذيمر رواي٦م أيبيمرٟم٤م ىم٤مل ؿم٤موعم٤م ذ ،ذًمؽ

أٟمٙمر ذًمؽ ممـ يٜم٥ًم إمم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م، وم٘مد اٟمت٥ًم إًمٞمف ـمقائػ ُمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ خم٤مًمٗمقن ًمف ذم 

٦م ـ خی٤مًمٗمٝمؿ ذم سمٕمض اقمت٘م٤مداهتؿ، وىمّّم ُمـ اقمت٘م٤مداشمف، وىمد يٜمت٥ًم إمم ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد ُمَ  يمثػمٍ 

رواه٤م  ،ومقق اًمٕمرش ُمِمٝمقرةٌ  -وضمؾ قمزّ - يقؾمػ ذم اؾمتت٤مسم٦م سمنم اعمريز عم٤م أٟمٙمر أن يٙمقن اهلل أيب
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، اإلىمرار سم٤مًمرسمقسمٞم٦م "ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م"ذم : أي= ."محـ سمـ أيب طم٤مشمؿ وهمػمهقمٌد اًمرّ 

 >.192أُمر ومٓمري واًمنمك أُمر ـم٤مرئ، اجلزء اًمث٤مين، صـ

اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب ىمري٤ًٌم ذم شمرمج٦م أيب يقؾمػ إن ؿم٤مء ٦م واًم٘مّّم : -إًم٤ٌمين :أي- ىمٚم٧م

ه شمٕم٤ممم أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م إول يم٤مٟمقا ُمع اًمًٚمػ ذم اإليامن سمٕمٚمقّ  قمغم أنّ  وومٞمٝم٤م دًٓم٦مٌ  ،اهلل شمٕم٤ممم

واي٤مت اعمروي٦م قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، وُمـ ذًمؽ ة هلذه اًمرّ قمغم ظمٚم٘مف، وذًمؽ مم٤م يٕمٓمل سمٕمض اًم٘مقّ 

ـٍ " :اهلل شمٕم٤ممم سم٠منّ  "قم٘مٞمدشمف"ر اًمٓمحٓم٤موي احلٜمٗمل ذم شمٍميح اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗم قمـ اًمٕمرش وُم٤م  ُمًتٖم

  سمٙمّؾ  دوٟمف، حمٞمطٌ 
ٍ
، اإلىمرار سم٤مًمرسمقسمٞم٦م "ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م"ذم : أي=. "وومقىمف رء

 .>175أُمر ومٓمري واًمنمك أُمر ـم٤مرئ، اجلزء اًمث٤مين، صـ

ف ح سم٠مٟمّ م أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي اعمٍمَّ ف ُمـ ىمقل اإلُم٤مسمف ُم٘م٤مًمَ  أُمٕمـ اًمٜمٔمر ومٞمام أشمؿّ  :أقول

ـٍ   ;       قمـ اًمٕمرش وُم٤م دوٟمف، ووّؿ هذا إمم ُم٤م طمٙمل قمـ ؿم٤مرح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م، ول ُيًّؿ  ُمًتٖم

ل يٚمتٗم٧م إمم مت٤مم يمالُمف اعمٌٓمؾ  :وإمم ُم٤م رّد سمف قمغم اإلُم٤مم أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي ىم٤مئالً  ،ـ هقُمَ  ; 

   ﴿: اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلّٕن ": وهق ىمقًمف رمحف اهلل ،ًمت٠مويٚمف  ىمٚم٧م ،﴾-

ُمـ  ٧م هذه أي٦م ساطم٦مً ٦م يمٗمره إّٟمام هق إٟمٙم٤مره عم٤م دًمّ ذم أّن قمٚمّ  ومٝمذا سيٌح : -إًم٤ٌمين: أي

أًمٞمس هذا . >١٣٦ص . =٤ممم ُمٙم٤مٟم٤مً ٓ ّٕٟمف يقهؿ أّن ًمف شمٕم ٪قمغم قمرؿمف -ؾمٌح٤مٟمف-اؾمتٕمالءه 

 !.سمٕمْمف ُمع سمٕمض؟ ُمتٜم٤مىمْم٤مً 

-اعمريز عم٤م أٟمٙمر أن يٙمقن اهلل  ٦م أيب يقؾمػ ذم اؾمتت٤مسم٦م سمنموىمّّم ": وأُمٕمـ اًمٜمٔمر ذم ىمقًمف

٦م اًمتل شمٕمّرض ـ سمٙمذسمف وؾمقء ومٝمٛمف قمٜمد ُم٤م شم٘مػ قمغم اًم٘مّّم شمٞم٘مّ  ."ٝمقرةٌ ومقق اًمٕمرش ُمِم -وضمؾ قمزّ 

 :ـ ٟمٗمس اًمٙمت٤مب، ومٝمی يمام يكم٦م ُموطم٤من زم أن أٟم٘مؾ ًمؽ اًم٘مّّم  ،هل٤م

: نم سمـ اًمقًمٞمد اًمٙمٜمدي إمم اًم٘م٤ميض أيب يقؾمػ وم٘م٤مل ًمفضم٤مء سمِ : ىم٤مل سمِّم٤مر سمـ ُمقؾمك اخلّٗم٤مف

اهلل ذم : ي٘مقًمقن: ىم٤مل ،وُم٤م ي٘مقًمقن؟: نم اعمريز وقمكم إطمقل يتٙمّٚمٛمقن، ىم٤ملشمٜمٝم٤مين قمـ اًمٙمالم وسمِ 

اهؿ، وم٤مٟمتٝمقا إًمٞمٝمؿ، وىمد ىم٤مم سمنٌم، ومجلء سمٕمكم إطمقل وسم٤مٔظمر  قمكم: يمّؾ ُمٙم٤مٍن، وم٘م٤مل أسمق يقؾمػ
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ًمقٓ أّن ومٞمؽ ُمقوع أدٍب ٕوضمٕمتُؽ، وم٠مُمر سمف إمم احلٌس، : وٟمٔمر إمم اًمِمٞمخؿمٞمخ، وم٘م٤مل أسمق يقؾمػ، 

، ُم٠ًمًم٦م احلرف واًمّمقت ذم اًم٘مرآن اعمجٞمد، "خمتٍم اًمٕمٚمق"ذم : أي. =ورضب إطمقل وـمقف سمف

هؾ عم٤م ذيمر ُمـ اؾمتت٤مسم٦م سمنم اعمريز عم٤م : ّّم٦م، وأن أؾم٤مئؾه٤م أٟم٤م ذا ىمد قمرو٧ُم قمٚمٞمؽ اًم٘م .>75ـص

 .ومقق اًمٕمرش، ُمـ قملم أو أصمر أٟمٙمر أن يٙمقن اهلل

ًمؽ ُم٤م طمٙم٤مه اًمذهٌل قمـ اإلُم٤مم أيب يقؾمػ مم٤م هق ه٤م ٟمحـ ىمد ىمّدُمٜم٤م ! أهّي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ

ؿم٤مهٌد قمغم شمٜم٤مىُمْمف واوٓمراسمف، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م سمٞمٜم٦ٌّم ُمٌٞمّٜم٦م ًمٜم٤م ُمٕمنم أهؾ اًمًٜم٦ّم أوضمده٤م ًمٜم٤م اًمذهٌل 

، واوٓمراسمف ذم آؾمتدٓل، وقمدم ىمراره ٟمٗمًف وٟمقّد أن ٟمقاومٞمؽ سم٠مٟمٛمقذج آظمر ُمـ شمٜم٤مىُمْمف ذم اعم٘م٤مل

، وإشمٞم٤مٟمف سمام يزيدٟم٤م شمثٌٞمت٤ًم، ويزّود أهؾ ا
ٍ
وٟم٘مؾ أسمق : ًم٤ٌمـمؾ شمٌٙمٞمت٤ًم، ومٝم٤م هق ذا ىم٤مئالً ُم٤م ٟمّّمفقمغم رء

٘مدد وهمػممه٤م سم٤مإلؾمٜم٤مد قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌُم اهلل اًمالًمٙم٤مئل واًمِمٞمخ ُمقوّمؼ اًمّديـ اعم

 ;             اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚم ٝمؿ ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب قمغماشمٗمؼ ": حلًـ ي٘مقلاًمدسمقد، ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ا

قمز -ذم صٗم٦م اًمرّب  ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن سم٤مًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م اًمتل ضم٤مء اه٤م اًمث٘م٤مُت قمـ رؾمقل اهلل   ;

ُمـ همػم شمٗمًػٍم، وٓ وصٍػ، وٓ شمِمٌٞمٍف، ومَٛمـ ومّن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ وم٘مد ظمرج مم٤م يم٤من  -وضمؾ

 "يمت٤مب اًمٕمٚمق": راضِمع. ="اجلامقم٦َم٪ ّٕٟمف ىمد وصٗمف سمّمٗم٦م ٓ رءووم٤مَرق  ملسو هيلع هللا ىلصقمٚمٞمف اًمٜمٌُّل 

. 153، صـ414: ـمٌ٘م٦م أظمرى شم٤مًمٞم٦م عمـ ُم٣م، قمٌد اهلل سمـ إدريس أطمد إقمالم، ر: ًمٚمذهٌل

، وهذا هق اًمٜمص اًمذي ىمّدُمف اإلُم٤مم أمحد رو٤م قمـ اًمالًمٙم٤مئل، >ًمألًم٤ٌمين "خمتٍم اًمٕمٚمق"و

دًا ُمـ يمالم اًمذهٌل٪ ّٕن ومٞمف شمّمدي٘م٤ًم عم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخٜم٤م وطمٙمك قمـ اًمذهٌل أّٟمف ٟم٘مٚمف، أشمٞمٜم٤م سمف ُمٕم٤م

، وًمٗم٤مئدٍة أظمرى شمٔمٝمر ًمؽ إذا ىم٤مسمٚم٧َم هذا اًمذي أصمره -ىمّدس ّهه-ّد اإلُم٤مم أمحد رو٤م اجل

ف ُمـ  ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ "اًمذهٌُل قمـ اًمالًمٙم٤مئل سمام ىم٤مًمف اًمالًمٙم٤مئل ٟمٗمًف، وإًمٞمؽ ٟمّم 

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مُء يمّٚمٝمؿ ُمـ اعمنمق : د سمـ احلًـ ي٘مقلؾمٛمٕم٧م حمٛم": ، ومٝم٤م هق ذا ىم٤مئالً ومٞمف"اًمًٜم٦ّم

ذم صٗم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصإمم اعمٖمرب قمغم اإليامن سم٤مًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م، اًمتل ضم٤مء اه٤م اًمث٘م٤مت قمـ رؾمقل اهلل 

ُمـ همػم شمٗمًػٍم، وٓ وصٍػ، وٓ شمِمٌٞمٍف، ومَٛمـ ومّن اًمٞمقم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ وم٘مد  -قمز وضمؾ-اًمرّب 
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٦َم٪ وم٢مهّنؿ ل يّمٗمقا، وٓ يٗمّنوا، وًمٙمـ أومتقا سمام ذم ووم٤مَرق اجلامقم ملسو هيلع هللا ىلصظمرج مم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌُّل 

٘مد وم٤مَرق اجلامقم٦َم٪ ّٕٟمف ىمد وصٗمف سمّمٗم٦م ٓ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م صمّؿ ؾمٙمتقا، ومَٛمـ ىم٤مل سم٘مقل ضمٝمؿ وم

وؾمٜم٦ّم رؾمقل اهلل  -قمز وضمؾ-ؾمٞم٤مق ُم٤م دّل ُمـ يمت٤مب اهلل  ،"اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم": أي. ="رء

 >..ُمٚمت٘مٓم٤مً  433، 3/432، 740: إًمخ، ر... ملسو هيلع هللا ىلص

ُمـ يمت٤مب اًمالًمٙم٤مئل، وومٞمف اًمٕم٤ٌمرة اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمذهٌُل،  ه٤م ٟمحـ ىمد واومٞمٜم٤مك سمّمقرة صٗمح٦مٍ 

ورضسمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اخلَط، اٟمٔمر يمٞمػ وىمع اًمتٍّمف ذم ٟم٘مؾ اًمذهٌل ًمٕم٤ٌمرة اًمالًمٙم٤مئل، وُم٤مذا وىمع ومٞمف ُمـ 

 ."ومَٛمـ ىم٤مل سم٘مقل ضمٝمؿ وم٘مد وم٤مَرق اجلامقم٦مَ ": حمٛمد ويمٞمػ أؾمٙم٧م ُم٘م٤مًم٦م اإلُم٤مماخلرم واحلذف، 

ة عم٤م أمجٚمف ُمـ ىمٌؾ سم٘مقًمف ومَٛمـ ومّن اًمٞمقم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ وم٘مد ظمرج مم٤م ": ويم٤مٟم٧م هل ُمٗمنَّ

، ويم٤مٟم٧م سم٤مٟمْمامُمٝم٤م إمم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ىمريٜم٦م واوح٦م قمغم أّن اًمتٗمقيض "ووم٤مَرق اجلامقم٦مَ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌُّل 

 ;               ُؾ اًمًٜم٦ّم ٓ يٕمٜمل اًمتٕمٓمٞمؾ وٓ اًمتٛمثٞمؾ، وأّن اعمٛمٜمقع ُمـ اًمت٠مويؾ ُم٤م ظمرج قماّم اشمٗمؼ قمٚمٞمف أه

د، واًمتٜمزيف قماّم يقِهؿ اًمتِمٌٞمف، وأّن اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره ُمٕمدول، ُمـ شمٗمقيض اعمراد ًمرّب اًمٕم٤ٌم ; 

  -يمام ٓ خیٗمك-حمٛمقل، وهذا شم٠مويؾ  -ؾمٌح٤مٟمف-وقمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف 
ٍ
أوٛمره اًمًٚمُػ ٓؾمتٖمٜم٤مء

 "ٗم٦م ٓ رءّٕٟمف وصٗمف سمّم"قمٜمف، وأفمٝمره اخلٚمُػ ًمٚميورة، واٟمٔمر يمٞمػ وصؾ يمٚمٛم٦م 

َُمـ ىم٤مل سم٘مقل ضمٝمؿ٪ ًمٞمقِهؿ سم٢مرضم٤مع اًمْمٛمػم : سم٤مٕسمٕمد، وومّمٚمف قمـ أىمرب ُمذيمقٍر، وهق ىمقًمف

إمم َُمـ ومّن ؾمّد سم٤مب اًمت٠مويؾ اًمذي فمٝمر ذم اخلٚمػ، ويم٤من ذم اًمًٚمػ قمغم ىمّٚم٦م يمام سمٞمٜم٤ّمه ُمـ ىمٌؾ، 

ٛم٦م، وقمغم يمّؾ طم٤مل  ًِّ ومٝمذا وٓ أدري أ وىمع هذا اًمتٍّمف ُمـ اًمذهٌل أم ُمـ همػمه ُمـ اعمج

 أن حتريٌػ ضمكم  وظمٞم٤مٟم٦ٌم يمؼمى، وىمد ُم٣م ٟمحق هذا ذم يمالم إًم٤ٌمين، وهذه اًمٜمٙمت٦م محٚمتٜم٤م قمغم

ٙم٤مئل ُمٕم٤مدًة، وم٠مقمدٟم٤مه٤م ًمذًمؽ وعم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمزي٤مدة، وذم هذه اًمّمٗمح٦م ٟم٘مقل ٟمجلء سمٕم٤ٌمرة اًمالًم

 ًِّ ٛم٦ُم ُأظَمر قمـ اًمًٚمػ اعم٤مولم، ٓؾمٞماّم اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمذي شمٜمتٛمل إًمٞمف سمزقمٛمٝم٤م جم

ـ ظمالهل٤م أن شمٕمٚمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمتٜمزيف وٟمٗمل اًمتِمٌٞمف واًمتٗمقيض، وُم٤م اًمزُم٤من، شمًتٓمٞمع ُم

 .هق اعمراد ُمـ اُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ اًمتٗمًػم
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ثٞمؾ صمّؿ إّن ه٤مهٜم٤م ٟمٙمت٦م ٓ ختٗمك قمغم اعمت٠مُّمؾ ُمـ أهؾ اًمتحّمٞمؾ، وهل أّن اًمتٕمٓمٞمؾ واًمتٛم

ضم٤مء اه٤م اًمث٘م٤مت، وم٤معمٕمٓمِّٚم٦م ضمروا قمغم  جيٛمٕمٝمام رٌء واطمد، وهق إٟمٙم٤مر أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل

ٝم٩م اًمتٕمٓمٞمؾ ذم اعمتِم٤ماه٤مت، وأٟمٙمروا اًمّمٗم٤مت واعمِمٌّٝم٦م، هنجقا ُمٜمٝم٩م اًمتٕمٓمٞمؾ طمٞم٨م ٟمٙمٌقا قمـ ُمٜم

اًمتٜمزيف، وضمروا قمغم اًمتِمٌٞمف، وقمٓمٚمقا اعمحٙمامت، ويم٤من طمّ٘م٤ًم قمٚمٞمٝمؿ أن يرّدوا اعمتِم٤ماه٤مت ُمـ اًمتٜمزيؾ 

ـّ أّم اًمٙمت٤مب، واهذا يتٌلّم ًمؽ أّن ًمٙمؾ  ُمـ اعمٕمّٓمٚم٦م واعمِمٌّٝم٦م طمّٔم٤ًم واومرًا ُمـ  إمم اعمحٙمامت اًمتل ه

اًمتٕمٓمٞمؾ، وإن أـمٚمؼ قمغم اعمٕمّٓمٚم٦م وظمّص ه١مٓء سم٤مؾمؿ اعمِمٌّٝم٦م، وىمد ضمرْت قم٤مدة اعمِمٌّٝم٦م سم٠مهّنؿ 

 .يرُمقٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ، ؾمٌح٤مٟمؽ هذا اهت٤مٌن قمٔمٞمؿ، واهلل ي٘مقل احلّؼ وهيدي اًمًٌٞمؾ

 :هل٦ٌم اهلل اًمالًمٙم٤مئل "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م"وٟمٜم٘مؾ هٜم٤م سمٕمَض ُم٤م ضم٤مء ذم 

أمحد سمـ -ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٟمٍم : ي٘مقل –احلًـ سمـ قمثامن سمـ ضم٤مسمر-ؾمٛمٕم٧م أسم٤م حمٛمد  -1

﴿: سمٚمٖمٜمل أّن أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىمرأ قمٚمٞمف رضمٌؾ : ىم٤مل -يٕم٘مقب سمـ زاذان          

                      ﴾ =صمّؿ        : ، وم٘م٤مل>67: اًمزُمر; 

 .ىمٓمٕمٝم٤م اهلل، ىمٓمٕمٝم٤م اهلل، صمّؿ طمرد وىم٤مم: أوُم٠م سمٞمده، وم٘م٤مل ًمف أمحد  ;

 >.٣/432، 739:، ؾمٞم٤مق ُم٤م دّل يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، ر"٦مذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜمّ "=

صمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر : أظمؼمٟم٤م دقمٚم٩م سمـ أمحد، ىم٤مل: سمـ قمٌد اهلل، ىم٤ملأظمؼمٟم٤م قمكم سمـ حمٛمد  -2

هؾ يْمحؽ : إذا ؾمئٚمتؿ: ؾمٛمٕم٧م ويمٞمٕم٤ًم ي٘مقل: صمٜم٤م هدي٦م سمـ قمٌد اًمقّه٤مب، ىم٤مل: اًمؽمُمذي، ىم٤مل

 .يمذًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م: رسّمٜم٤م؟، وم٘مقًمقا

 .>430، ٣/429، 730 :، ؾمٞم٤مق ُم٤م دّل يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، ر"ذح اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم"=

ًمٚمدارىمٓمٜمل  "اًمّمٗم٤مت"ًمٕمٌد اهلل، و "اًمًٜم٦ّم"أىمقال أظمرى، ومٗمل  -ف اهللرمح-وقمـ ويمٞمع 

ٟمًّٚمؿ هذه إطم٤مدي٨م يمام ضم٤مءْت، وٓ ": ؾمٛمٕم٧م ويمٞمٕم٤ًم ي٘مقل: قمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل ىم٤مل

 >.41، صـ62 :، ر"اًمّمٗم٤مت"=                ."يمٞمػ هذا، ولَ ضم٤مء هذا؟: ٟم٘مقل
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قمغم هذه اًمًٓمقر اعمٕمدودة  ُمئت٤من ومخًقن رضسم٦مً  ذًمؽُمع واًميسم٤مت أاه٩م ذم اًمٕملم، 

وصغّم اهلل  ،اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمٓمريؼ -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، واهلل  ،ًمٞم٧ًم سم٠مىمؾ

 .(1) !آُملم ،ؿاًمٙمريؿ حمٛمد وآًمف وسم٤مرك وؾمٚمّ  ٌلشمٕم٤ممم قمغم اًمٜمّ 

 

 

 

 

                                                

ًمٚمدارىمٓمٜمل  "اًمّمٗم٤مت"، وذم "يمذا، وٓ لَ يمذايمٞمػ ": وًمٗمظ اًمدارىمٓمٜمل، وًمٗمظ قمٌد اهلل

هذه إطم٤مدي٨م ! ي٤مأسم٤م ؾمٗمٞم٤من": ؿمٝمدُت زيمري٤م سمـ قمدي ي٠ًمل ويمٞمٕم٤ًم وم٘م٤مل: قمـ حیل سمـ َُمٕملم أّٟمف ىم٤مل

أدريمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد وؾمٗمٞم٤من : يٕمٜمل ُمثؾ اًمٙمرد ُمقوع اًم٘مدَُملم وٟمحق هذا، وم٘م٤مل ويمٞمع

 >.40، صـ58: ، ر"اًمّمٗم٤مت"=             . "ون ؿمٞمئ٤مً وُمًٕمرًا حیّدصمقن اهذه إطم٤مدي٨م وٓ يٗمّن 

 ."ىمقارع اًم٘مّٝم٤مر"ًم٦م مت٧م اًمرؾم٤م (1)
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ُمـ يمت٤مب اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم، ًمالًمٙم٤مئل  432صقرة اًمّمٗمح٦م 

 .ه1402دار اًمٓمٞم٦ٌم : أمحد ؾمٕمد محدان، اًمري٤مض: ، حت٘مٞمؼ(ه418ت)

ًمالًمٙم٤مئل ُمـ يمت٤مب اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم،  433صقرة اًمّمٗمح٦م 

 .ه1402دار اًمٓمٞم٦ٌم : أمحد ؾمٕمد محدان، اًمري٤مض: ، حت٘مٞمؼ(ه418ت)
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 ففرس أيات الؼرآكقة

 الصػحة السورة رقؿفا أية

 1 80 اًمٌ٘مرة 

      96 اًمٌ٘مرة ٢ 

          20 141 اًمٌ٘مرة 

         26 79 اًمٌ٘مرة 

            29 130 اًمٌ٘مرة 

       29 130 اًمٌ٘مرة 

              80 190 اًمٌ٘مرة 

              85 210 اًمٌ٘مرة 

           115 154 اًمٌ٘مرة 

   125 174 اًمٌ٘مرة 

       125 207 اًمٌ٘مرة 

               186 154 اًمٌ٘مرة 

         208 107 اًمٌ٘مرة 

                     

           

 104 اًمٌ٘مرة 210
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   ن     

        

 79 آل قمٛمران 7

        28 205 آل قمٛمران 

            55 109 آل قمٛمران 

             59 137 آل قمٛمران 

             97 77 آل قمٛمران 

     126 138 اًمٜم٤ًمء 

       164 160 اًمٜم٤ًمء 

    171 99 اًمٜم٤ًمء 

   64 150 اعم٤مئدة 

   64 150 اعم٤مئدة 

                  116 205 اعم٤مئدة 

      3 201 إٟمٕم٤مم 
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      27 175 إٟمٕم٤مم 

         102 141 إٟمٕم٤مم 

      26 96 إقمراف 

          54 80 إقمراف 

               

                

54 ،

3 

إقمراف، 

 يقٟمس

88 

    73 174 إقمراف 

          187 97 إقمراف 

     25 175 يقٟمس 

            46 135 يقٟمس 

          30 220 اًمتقسم٦م 

             7 86 هقد 

     37 150 هقد 

                 

          

 88 اًمرقمد 29

                   

    

 106 اًمٜمحؾ 33
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             43 225 اًمٜمحؾ 

                        44 99 اًمٜمحؾ 

  17 174 ُمريؿ 

                  52 202 ُمريؿ 

         65 78 ُمريؿ 

                  

             

 88 ـمف 5، 4

             5 80 ـمف 

      88 141 اعم١مُمٜمقن 

                  40 160 اًمٜمقر 

                

     

 154 اًمٗمرىم٤من 1

                  

                

 89، 88 اًمٗمرىم٤من 59

                27 175 اًمِمٕمراء 

           227 107 اًمِمٕمراء 

         8 202 اًمٜمٛمؾ 
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 97 اًمٜمٛمؾ 65

           14 86 اًم٘مّمص 

         88 97 اًم٘مّمص 

               

    

 152 اًمروم 27

                   

    

 141 ؾم٠ٌم 3

        50 202 ؾم٠ٌم 

                 

  

 138 ومّمٚم٧م 54

       11 78 اًمِمقرى 

                       

    

 86 اًمٗمتح 29

              16 153 ق 

                    8 ،9 164 اًمٜمجؿ 
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       62 191 اًمرمحـ 

              70 احلديد ٣ 

                  

          

 89 احلديد 4

        4 202 احلديد 

             24 77 احلديد 

        23 77 احلنم 

             12 139 اًمٓمالق 

       12 126 اًمٓمالق 

    16 194 اعمٚمؽ 

    17 194 اعمٚمؽ 

       19 140 اعمٚمؽ 

                 

         

26 ،

27 

ـّ   101 اجل

               22 ،

23 

 175 اًم٘مٞم٤مُم٦م

      17 137، 136 اًمٌٚمد 
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        20 138 اًمؼموج 

     19 202 اًمٕمٚمؼ 

        4 78 اإلظمالص 
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 ففرس إحاديث وأثار

 الصػحة احلايث

 193 ........وم٢مذا يم٤من يقم اجلٛمٕم٦م ٟمزل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمـ قمّٚمٞمِّلم قمغم يمرؾمٞمّف

امء ًّ  198 .........................ارمحقا َُمـ ذم إرض يرمحٙمؿ َُمـ ذم اًم

 191 ................................وم٠مؾمت٤مذُن قمغم ريبِّ ذم داره، ومٞم١مَذن زم قمٚمٞمف

 204 ...........أىمرب ُم٤م يٙمقن اًمٕمٌُد ُمـ رسمِّف وهق ؾم٤مضمٌد، وم٠ميمثِروا اًمّدقم٤مء

 225 .....................ل اًم١ًمالام ؿمٗم٤مء اًمٕمَ أٓ ؾم٠مًمقا إذ ل يٕمٚمٛمقا، وم٢مٟمّ 

 166 .......آدم لسمٜم يٓ أسمرح أهمق !شمؽ وضمالًمؽسمٕمزّ  :فإسمٚمٞمس ىم٤مل ًمرسمّ  إنّ 

 83 .....................................إّن اسمـ آدم حلريٌص قمغم ُم٤م ُمٜمع

 155، 154  ..............إّن أطمَديمؿ إذا يم٤من ذم اًمّّمالة، وم٢مّن اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ وضمٝمف

 214 ...مه٤ميف ومػمدّ يمريؿ، يًتحٞمل ُمـ قمٌده أن يرومع إًمٞمف يدَ  إّن رسّمٙمؿ طمٞمٌل 

 167 ...................................!سمٕمّزيِت وضمالزم: ّن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤ملإ

 213 ..............يفيف، ُمًح وضمٝمف سمٞمدَ يم٤من إذا دقم٤م ومرومع يدَ  ملسو هيلع هللا ىلصٌل أّن اًمٜمّ 

 147 ....أٟم٧م اًمٔم٤مهر ومٚمٞمس ومقىمؽ رٌء، وأٟم٧م اًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمؽ رءٌ 

 207 ....................................إيّن أضمد َٟمَٗمَس اًمّرمحـ ُمـ ه٤مهٜم٤م

 197 ..........................................................أيـ اهلل؟

 177 ....ی ضم٤مء ؾمدرَة اعمٜمتٝمیصمّؿ قمال سمف ومقق ذًمؽ سمام ٓ يٕمٚمٛمف إّٓ اهلل، طمتّ 

 191 ...امت٤من ُمـ ذه٥ٍم آٟمٞمتٝمام وُم٤م ومٞمٝمضمٜمّت٤من ُمـ ومّْم٦ٍم آٟمٞمتٝمام وُم٤م ومٞمٝمام، وضمٜمّ 

 213 ...يرومع يَديف ذم اًمدقم٤مء، طمتّك يرى سمٞم٤مض إسمَٓمٞمف ملسو هيلع هللا ىلصرأي٧م رؾمقل اهلل 
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 213 ..................................ٞمفك رأي٧م سمٞم٤مض إسمٓمَ يف طمتّ رومع يدَ 

 206 .................................اًم٤ًمضمد يًجد قمغم ىمدَُمل اهلل شمٕم٤ممم

 219 ...............صٚمَّٞم٧ُم ُمع رؾمقل اهلل صغّم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ اًمٗمجرَ 

 206 .....................ذيمرشَمٜمل أٟم٤م قمٜمد فمٜمِّؽ يِب، وأٟم٤م ُمٕمؽ إذا! قمٌِدي

 169 ................ٓ أزال أهمٗمر هلؿ ُم٤م اؾمتٖمٗمروين: ىم٤مل اًمرّب قمّز وضمؾ

 205 !أٟم٤م ظمٚمَٗمؽ وأُم٤مَُمؽ، وقمـ يٛمٞمٜمؽ وقمـ ؿمامًمؽ ي٤مُمقؾمی: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ِـّ قمٌِدي يِب، وأٟم٤م ُمٕمف إذا ذيمرين: ىم٤مل اهلل قمّز وضمؾ  205 .........أٟم٤م قمٜمد فم

 159 .......ظمٗمِّػ قمٜم٤ّم٪ وم٢من أُّمتِل ٓ شمًتٓمٞمع هذا! ي٤مرّب : وم٘م٤مل وهق ُمٙم٤مَٟمف

 213 .....ك يٛمًحقم٤مء ل حیٓمٝمام طمتّ يف ذم اًمدّ إذا رومع يدَ  ملسو هيلع هللا ىلصيم٤من رؾمقل اهلل 

 152 ...................................يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ول يٙمـ رٌء همػمه

ًّ ٜمتٝمك اه٤م إمميك ومال يزال ي٘م٤مل هل٤م ذًمؽ طمتّ   195 امء اًمتل ومٞمٝم٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًم

 217 ........................................................ًمٕمٛمر إهلؽ

 213 ...........................................!ٝمؿ أهمثٜم٤ماًمٚمّ  !ٝمؿ أهمثٜم٤ماًمٚمّ 

ٝمف ذم اًمّديـ وقمٚمِّٛمف اًمت٠مويؾ  98 ................................اًمّٚمٝمؿ وم٘مِّ

امء واطمدٌ : عم٤م أًم٘مل إسمراهٞمؿ ذم اًمٜم٤ّمر، ىم٤مل ًّ  199 ............اًمّٚمٝمؿ أٟم٧م ذم اًم

امء وإرض ُمًػمُة مخًٛمئ٦م قم٤ممٍ  ًّ  80 ..........................ُم٤م سملم اًم

 203 .............واًمذي شمدقمقن أىمرُب إمم أطمديمؿ ُمـ قمٜمؼ راطمٚم٦م أطمديمؿ

 199 .....ق اُمرأشَمف إمم ومراؿمٝم٤م ومت٠مسمك قمٚمٞمفُم٤م ُمـ رضمٍؾ يدقم! واًمذي ٟمٗمِز سمٞمده

 145  ....ًمق أّٟمٙمؿ دًَمٞمتؿ أطمَديمؿ سمحٌٍؾ إمم إرض! سمٞمده واًمذي ٟمٗمس حمٛمدٍ 
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ٗمغم! واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده  ً  208 ....ًمق أّٟمٙمؿ دًمٞمتؿ سمحٌٍؾ إمم إرض اًم

امء وإرض؟ ًّ  80 ...............................هؾ شمدرون يمؿ سملم اًم

 99 ......................سمرْت يٛمٞمٜمُف وصدق ًم٤ًمُٟمف واؾمت٘م٤مم ىمٚمٌُف هق َُمـ

ـّ همػِمي! ي٤مُمقؾمك اموات اًمًٌع وقم٤مُمره ًّ  201 ...................ًمق أّن اًم

 202 ...أرسمٕمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ٪ وم٢مّٟمٙمؿ ٓ شمدقمقن أَصّؿ، وٓ هم٤مئ٤ٌمً ! ي٠مهّي٤م اًمٜم٤ّمس

 175 ...............................................................ومٞم٠مشمقين

 175 .............ذن زم قمٚمٞمف١مي٠ًمًمقين ًمٚمِّمٗم٤مقم٦م، وم٠مؾمت٠مِذُن قمغم ريبِّ ذم داره ومٞم

ًّ  ًمٞمٚم٦مٍ  ٜم٤م يمّؾ يٜمزل رسمّ   158، 157 ......ٞمؾ أظمرٚم٨م اًمٚمّ ٟمٞم٤م طملم يٌ٘مك صمُ امء اًمدّ إمم اًم
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 ففرس إعالم ادسمجة

 الصػحة اشم

 31  ...................... اعمدين :اًمٓمراسمٚمز :إسمراهٞمؿ اسمـ اًمًٞمّد قمٌد اًم٘م٤مدر

 91 اعمٕم٤موي :اخلزرضمل :إٟمّم٤مري :٤مر سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ اًمٜمجّ أيَب 

 112  ....................... أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ أيقب اًمٜمٞم٤ًمسمقري اًمّمٌٖمل

 39 يقِ ضْم قْ جَ اًمٙمَ  :إذذم :قمكم طمًلم نميػاًم حٌقب اًمرسّم٤مينأمحد أذف اسمـ اعم

ـ قمكم سمـ قمٌد اهلل ـ احلًـ سم  84 ضمردي اًمِم٤مومٕمل :اخلنو :أسمق سمٙمر :اًمٌٞمٝم٘مل :أمحد سم

 23  ................................................ أمحد سمـ زيٜمل دطمالن

ًّ اًمدّ  ٞمؿ سمـ جمدّ ٚميـ قمٌد احلأمحد سمـ ؿمٝم٤مب اًمدّ  الم سمـ قمٌد اهلل يـ قمٌد اًم

  .............. ايناحلرّ  :٤مسأسمق اًمٕمٌّ  :يـشم٘مل اًمدّ  :سمـ اخلي سمـ شمٞمٛمٞم٦م

117 

 221 ..........اهلٜمدي :اًمدهٚمقي :ؿم٤مه وزم اهلل :اًمٕمٛمري :أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ

 170  .............. اًمّمٗم٤مر :اًمٌٍمي: أسمق احلًـ: أمحد سمـ قمٌٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ

 :اإلُم٤مم اًمرسّم٤مين :اًمٜم٘مِمٌٜمدي :اًمٗم٤مروىمل :اًمَنَهٜمدي :أمحد سمـ قمٌد إطمد

  ................................................. احلٜمٗمل :اًمّّمقذم

220 

 122  ............................................... أمحد سمـ قمروم٤من سمـ ٟمقر

 64 .........................................سمـ قمكم اهلٜمدي اًمراُْمٗمقري أمحد

 110  ............. اًمٙمقذم ،جكماًمٕمَ  :ّم٤مًمحأسمق اًم :قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ ُمًٚمؿ

أسمق احلًـ سمـ أيب  :أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٞمٛمقن سمـ احل٤مرث اًمتٖمٚمٌل

  ............................ اًمٖمٓمٗم٤مين اًمزاهد :اًمدُمِم٘مل :احلقاري

111 
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 162  ............. ٤ًمئلاًمٜمَّ  :أسمق قمٌد اًمرمحـ :٤مومظاحل :أمحد سمـ قمكم سمـ ؿمٕمٞم٥م

أسمق  :احل٤مومظ :اًمٙمٜم٤مين :أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر

  ............ ًمِم٤مومٕملا :اًمٕمً٘ماليناسمـ طمجر  :يـؿمٝم٤مب اًمدّ  :اًمٗمْمؾ

87 

 :٤ميباخلٓمّ  :أسمق ؾمٚمٞمامن :اإلُم٤مم :ب٤مأمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٓمّ 

  .......................................................... اًمًٌتل

114 

 36 ....................ده احلياوي اًمِّم٤مومٕملأمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌ

 183  ...... أسمق ؾمٕمٞمد اعم٤مًمٞمٜمل: إٟمّم٤مري: أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد اهلل

 :أسمق احلًـ اًمٌٍمي :ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٕمدة اعمج٤مر :إظمٗمش إوؾمط

  ..................................................اًمٜمحقي ،اًمٗم٘مٞمف

93 

 129  ........طمج٦م اًمديـ :حمٛمد سمـ احلًـ سمـ أيب أيقب: ؾمت٤مذ أسمق ُمٜمّمقرإ

 111  ... اعمدين :أسمق ُمقؾمك :اخلٓمٛمل :ٟمّم٤مريإ :ق سمـ ُمقؾمك سمـ يزيدؾمح٤مإ

 30 ..................أؾمٕمد سمـ اًمٕمالُّم٦م أمحد سمـ أؾمٕمد اًمدّه٤من، احلٜمٗمل اعمّٙمل

 28 .......................إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمًٞمّد ظمٚمٞمؾ طم٤مومظ يمت٥م احلرم اعمّٙمل

 85  ... أسمق قمٌد اهلل :ٕملاًمِم٤موم :اًميير :إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل احلػمي

 121  .......... اًمدهٚمقي: إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اسمـ وزم اهلل سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ

 214  .................... إؾمقاد سمـ قمٌد اهلل سمـ طم٤مضم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ اعمٜمتٗمؼ

 21  .............................. :يوِ اعم٤مَرْهرَ  :ؾمقل سمـ آل اًمؼميم٤متآل اًمرّ 

 38 .  سمـ احلٙمٞمؿ اًمٕمالُّم٦م مج٤مل اًمّديـ سمـ اًمٗم٤موؾ ُمقٟٓم٤م ظمدا سمخش أجمد قمكم

 182  ........................ ه٤مٟمئ سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م مّ أُمقمم  :أسمق ص٤مًمح :ذامسم٤م
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ـ حمٛمد: اًمٌٖمقي  128 اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل :أسمق حمٛمد :اعمٕمروف سم٤مًمٗمراء :احلًلم سـم ُمًٕمقد سم

 35 ........................اًمًٞمّد أسمق سمٙمر سمـ ؾم٤مل اًم٤ٌمر اًمِم٤مومٕمل وم٘مٞمف صقذم

 84  . ضمردي :خلنوا :اًمٌٞمٝم٘مل :محد سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ قمٌد اهللأ: أسمق سمٙمر

 171  ............. ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اعمًتٗم٤مض :أسمق سمٙمر اًمٗمري٤ميب

 129  .. اًمِم٤مومٕمل :إٟمّم٤مري :صٝم٤ٌمينإ :حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك: أسمق سمٙمر

 25 كِم قمَ  ٧ْم اق سمـ يمراُميـ اًم٘م٤مدري اسمـ اعمٚمؽ اعمٜمٌم حمّٛمد قمٌد اًمرزّ فمٗمر اًمدّ  :اًمٌِٝم٤مري

 84  . ضمردي :اخلنو :ـ سمـ قمكم سمـ قمٌد اهللمحد سمـ احلًأ: أسمق سمٙمر: اًمٌٞمٝم٘مل

: أسمق قمٞمًك :حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة سمـ ُمقؾمك اًمًٚمٛمل :اًمؽمُمذي

  .................................  اًميير اًمٌقهمل :احل٤مومظ :اإلُم٤مم

147 

ًّ اًمدّ  ٞمؿ سمـ جمدّ ٚميـ قمٌد احلأمحد سمـ ؿمٝم٤مب اًمدّ : اسمـ شمٞمٛمٞم٦م الم سمـ يـ قمٌد اًم

  ....... ايناحلرّ  :٤مسأسمق اًمٕمٌّ  :يـشم٘مل اًمدّ  :قمٌد اهلل سمـ اخلي سمـ شمٞمٛمٞم٦م

117 

 203  ................................ قمٌد اهلل قأسم :اسمـ ضمحدر :صمقسم٤من سمـ سمجدد

 34  ......................... مج٤مل سمـ حمٛمد إُمػم اسمـ اعمٗمتل طمًلم اعم٤مًمٙمل

 120  ...................................................... اجلٕمد سمـ درهؿ

 171  ............. أسمق سمٙمر اًمٗمري٤ميب: ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اعمًتٗم٤مض

 24  ........ اخلٓمٞم٥م :٤مومٕمل اعمّٙملاًمِّم  :طمًلم سمـ ص٤مًمح سمـ ؾم٤مل :ٞمؾؾ اًمٚمَّ مَج 

 184  ................................... ىمٞمس سمـ ديٜم٤مر :٥م سمـ أيب صم٤مسم٧مطمٌٞم

 :أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر: اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين

  ............. ًمِم٤مومٕملا :يـؿمٝم٤مب اًمدّ  :أسمق اًمٗمْمؾ :احل٤مومظ :اًمٙمٜم٤مين

87 
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 37  قيٚمْ يْ اًمؼَمَ  :حمٛمد طم٤مُمد رو٤م اسمـ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م: طمج٦م اإلؾمالم

 165  .................. اًمٗمٝمٛمل :ًمّرمحـ اًمٚمَّٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد ا: أسمق احلرث

 38  ....................... ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م صٖمػم طمًـ رو٤م ظم٤من ؿم٘مٞمؼ

 34 ................................طمًـ سمـ قمٌد اًمّرمحـ اًمٕمجٞمٛمل اعمّٙمل احلٜمٗمل

 170  .............. اًمّمٗم٤مر :اًمٌٍمي: أمحد سمـ قمٌٞمد سمـ إؾمامقمٞمؾ: أسمق احلًـ

اسمـ  :ٌلاًم٘مرـم :قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ سمٓم٤مل اعمٖمريب: أسمق احلًـ

  .................................................. اعم٤مًمٙمل: اًمٚمج٤مم

87 

 92، 91  ........ ٟمّم٤مرُمقمم إ :أسمق ؾمٕمٞمد :ي٤ًمر اًمٌٍمي :احلًـ سمـ أيب احلًـ

 113  .... اًمٜمٞم٤ًمسمقري :اًمٙمقذم :أسمق قمكم اًمٌجكم :احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ اسمـ قمٛمػم

ـ حمٛمد  128 اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل :اًمٌٖمقي :أسمق حمٛمد :اعمٕمروف سم٤مًمٗمراء :احلًلم سـم ُمًٕمقد سم

 :اًمٌٖمدادي :قمامد اًمديـ :أُمكم :سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمؼميقمكم : أسمق احلًـ

  .......................................... ًمٙمٞم٤م اهلرادا :اًمِم٤مومٕمل

129 

 :قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب سمنم إؾمح٤مق سمـ ؾم٤مل: أسمق احلًـ إؿمٕمري

  ......................................................... اًمٌٍمي

84 

: إظمٗمش إوؾمط :ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٕمدة اعمج٤مر :أسمق احلًـ اًمٌٍمي

  ..................................................اًمٜمحقي ،اًمٗم٘مٞمف

93 

 144  . أسمق قمٌد اهلل :رضم٤ميناجلُ  :طمٚمٞمؿ اًمٌخ٤مري احلًلم سمـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ

 :ؼميم٤مت سمـ محزةاًمؾمقل سمـ آل رّ اًمـ سمـ آل ًَ أسمق احلًلم سمـ فمٝمقر طمَ 

  ......................................... أمحد اًمٜمقري: اعم٤مَرْهَروي

22 
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احلٜمٗمل : رزوىملاعم حمٛمد: اسمـ قمٌد اًمّرمحـ سمـ حمجقبطمًلم  قأسم

  ..................................................... اعمّٙمل

32 

 24 .........  اخلٓمٞم٥م :ل٤مومٕمل اعمٙمّ اًمِّم  :ٞمؾ سمـ ص٤مًمح سمـ ؾم٤ملؾ اًمٚمَّ مَج  طمًلم

 36 ....................................اًمنميػ طمًلم مج٤مل سمـ قمٌد اًمّرطمٞمؿ

 27 .......................  اعمدين :اًمٓمراسمٚمز :طمًلم اسمـ اًمًٞمّد قمٌد اًم٘م٤مدر

 206  ........................ اًمؽماهمٛمل: ؾمٚمٛم٦م سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمًٙمقين: احليُمل

 91  .......... اجلٜمدي :أسمق قمٌد اًمرمحـ :س سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامينؤـم٤م: ػمياحلٛمَ 

 91 اعمٕم٤موي :إٟمّم٤مري : سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ اًمٜمج٤مرأيب: اخلزرضمل

 :أسمق ؾمٚمٞمامن :اإلُم٤مم :ب٤مأمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٓمّ : ٤ميباخلٓمّ 

  .......................................................... اًمًٌتل

114 

 111  ... اعمدين :أسمق ُمقؾمك :ٟمّم٤مريإ :ؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك سمـ يزيدإ: اخلٓمٛمل

 168  ........................................ اًمرمحـ قمٌد :دراج سمـ ؾمٛمٕم٤من

 216 طمج٤مزي :اًمٕم٘مٞمكم :ٌد اهلل سمـ طم٤مضم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ اعمٜمتٗمؼدهلؿ سمـ إؾمقد سمـ قم

 221 ..........اهلٜمدي :ؿم٤مه وزم اهلل :اًمٕمٛمري :أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ: اًمدهٚمقي

 121  .......... إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اسمـ وزم اهلل سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ: اًمدهٚمقي

هٚمقي  :قمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمِم٤مه وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿاًمِم٤مه : اًمدِّ

  ........................................... احلٜمٗمل ،اًمٗم٘مٞمف :اهلٜمدي

21 ،123 

 203 :و اهلٛمدايننف سمـ ومٜم٤م ظميؿمٝمردار سمـ ؿمػموي٦م سمـ ؿمٝمردار سمـ سمنمو :اًمديٚمٛمل
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 .........................................................  أسمق ٟمٍم

 :اإلُم٤مم :اعمٍمي :اًمؽميمامين :حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز: اًمذهٌل

  ............... خث اعم١مرِّ اعمحدّ  :أسمق قمٌد اهلل :يـؿمٛمس اًمدّ  :احل٤مومظ

116 

 171 اًمث٘مٗمل :ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٞمؾ سمـ ـمريػ سمـ قمٌداهلل: ينأسمق رضم٤مء اًمٌٖمال

 217 .....  اًمٌٖمدادي :محد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾأقمٌد اهلل سمـ : أسمق اًمرمحـ اًمِمٞم٤ٌميب

 216 ......  ًم٘مٞمط سمـ صؼمة سمـ اعمٜمتٗمؼ سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م :أسمق رزيـ اًمٕم٘مٞمكم

رو٤م قمكم ظم٤من سمـ حمٛمد يم٤مفمؿ قمكم ظم٤من سمـ حمٛمد أقمٔمؿ اًمِم٤مه سمـ حمٛمد 

 ..............................................٤مدْت ي٤مْر ظم٤من اه٤مُدرْ ؾمٕم

17 

ٟم٘مل قمكم سمـ رو٤م قمكم سمـ يم٤مفمؿ قمكم سمـ أقمٔمؿ ؿَم٤مْه سمـ : رئٞمس اعمتٙمٚمٛملم

ْيٚمقي  .......................................ؾمٕم٤مدة ي٤مر إومٖم٤مين اًمؼَمَ

16 

 167  .................................. ؾمح٤مق اًمٌجكمإحیٞمك سمـ  :زيمري٤مء أسمق

 :يـحمٞمل اًمدّ  :حیٞمك سمـ ذف سمـ ُمر سمـ مجٕم٦م سمـ طمزام: ي٤مأسمق زيمر

  ...............................اًمٜمقوي :اًمِم٤مومٕمل :اًمٗم٘مٞمف :ثاعمحدّ 

214 

 :اًمرمحـ ٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ سمًٓم٤مم سمـ قمٌدحیٞمك سمـ ُمَ : زيمري٤م أسمق

  ........................................................ اًمٌٖمدادي

161 

حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد اهلل : اًمزهري

 ........  اعمدين :احل٤مومظ :أسمق سمٙمر :اًمٗم٘مٞمف :راًم٘مر :سمـ يمالب سمـ ُمرة

163 

 35 ........................اًمًٞمّد ؾم٤مل سمـ قَمٞمدروس اًم٤ٌمر اًمَٕمَٚمقي احلََيُمل

 ًُ  183  اًمرمحـ ؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌدإاهلل سمـ  حمٛمد سمـ ُمروان سمـ قمٌد :صٖمردي إاًم
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 :اإلُم٤مم اًمرسّم٤مين :اًمٜم٘مِمٌٜمدي :اًمٗم٤مروىمل :أمحد سمـ قمٌد إطمد :اًمَنَهٜمدي

  ................................................. احلٜمٗمل :اًمّّمقذم

220 

 183  ...... إٟمّم٤مري: أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد اهلل: أسمق ؾمٕمٞمد اعم٤مًمٞمٜمل

 92، 91 ........  ٟمّم٤مرُمقمم إ :ي٤ًمر اًمٌٍمي :احلًـ سمـ أيب احلًـ: أسمق ؾمٕمٞمد

 ،اًمٜمحقي ،اًمٗم٘مٞمف :أسمق احلًـ اًمٌٍمي :ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٕمدة اعمج٤مر

  ............................................... إظمٗمش إوؾمط

93 

 111 ثاعمحدّ  :اًمٙمقذم :أسمق حمٛمد :اهلالزم : قمٛمران ُمٞمٛمقنٞمٜم٦م سمـ أيبؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمَ 

 165 اًمٌٖمدادي :سمـ ص٤مًمح ُمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أسمق ؾمٚمٛم٦م اخلزاقمل

 206  ........................ احليُمل: اًمؽماهمٛمل: ؾمٚمٛم٦م سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمًٙمقين

 168  ....... أسمق اهلٞمثؿ اعمٍمي :اًمٕمتقاري :لٞمثاًمٚمَّ  :ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سمـ قمٌدة

 :يـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اخلْمػميل اًمدّ ـ سمـ يمامقمٌد اًمرمح :اًمًٞمقـمل

  .......................... اًمِم٤مومٕمل :اعمٍمي :يـضمالل اًمدّ  :اإلُم٤مم

85 

 160  ...... اعمدين: أسمق قمٌد اهلل: اًمٚمَّٞمثل: ذيؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٛمر اًم٘مرر

 :قمٌد اًمقّه٤مب سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ اًمًٚمٓم٤من أمحد اًمتٚمٛم٤ًمين: اًمِمٕمراين

  ............................... اًمّمقذم :اعمٍمي :اعمحّدث :اًمٗم٘مٞمف

88 

 :اعمٍمي :اًمؽميمامين :حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز: يـؿمٛمس اًمدّ 

  ............. خث اعم١مرِّ اعمحدّ  :اًمذهٌل: أسمق قمٌد اهلل :احل٤مومظ :اإلُم٤مم

116 

 203 اًمديٚمٛمل :أسمق ٟمٍم :و اهلٛمدايننف سمـ ومٜم٤م ظميؿمٝمردار سمـ ؿمػموي٦م سمـ ؿمٝمردار سمـ سمنمو

 28  ......................... محـ يمامل احلٜمٗملص٤مًمح سمـ صّديؼ سمـ قمٌد اًمرّ 
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 182 ........................  ه٤مٟمئ سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م مّ أُمقمم  :سم٤مذام: ق ص٤مًمحأسم

 110  ............. اًمٙمقذم :جكماًمٕمَ  :قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ ُمًٚمؿ: ّم٤مًمحأسمق اًم

 40  ........................................ يـ أمحد اعمديناًمِمٞمخ وٞم٤مء اًمدّ 

 91  .......... اجلٜمدي :ػمياحلٛمَ  :أسمق قمٌد اًمرمحـ :س سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامينؤـم٤م

 87  ................ اًم٘مزويٜمل :أسمق حمٛمد :ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ حمٛمد اه٤مء اًمديـ

 25 اًمٌِٝم٤مري: كِم قمَ  ٧ْم اق سمـ يمراُميـ اًم٘م٤مدري اسمـ اعمٚمؽ اعمٜمٌم حمّٛمد قمٌد اًمرزّ فمٗمر اًمدّ 

 33 ...............................................قم٤مسمد سمـ طمًلم اعم٤مًمٙمل

 163 اعمدين :أسمق قمٛمرو ،ٟمّم٤مري اًمٔمٗمريقم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن سمـ إ

قَريِت قمٌد إطمد سمِٞمكِمْ سمِٞم  ً  42 تِْل اسمـ اًمِمٞمخ أؾمت٤مذ اعمحّدصملم اًمًٞمّد َويِص أمحد اًم

ـ قمٌد اًمٕمكم احلًٜمل، سم٤مطم٨مقمٌد احلل سمـ ومخر اًمدّ  ـ سم  60 اًمٜمدوي، اهلٜمدي ،خُم١مرِّ  ،ي

 27 :اإلدريز :حمٛمد قمٌد احلل سمـ قمٌد اًمٙمٌػم اسمـ حمٛمد احلًٜمل :٤مينتّ قمٌد احلل اًمٙمِ 

 91  .......... اجلٜمدي :ػمياحلٛمَ  :س سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامينؤـم٤م: أسمق قمٌد اًمرمحـ

 31 ُم٦م أمحد دّه٤من سمـ أؾمٕمد سمـ أمحد ، احلٜمٗمل اعمّٙملسمـ اًمٕمالّ اقمٌد اًمّرمحـ 

 23  ..................... محـ سمـ قمٌد اهلل هاج احلٜمٗمل اعمّٙمل اعمٗمتلقمٌد اًمرّ 

 26 ...  ٤من سمـ أؾمٕمد احلٜمٗمل اعمّٙملسمـ اعمرطمقم اًمٕمالُّم٦م أمحد اًمدهّ امحـ قمٌد اًمرّ 

احليُمل،  ،اًم٘م٤ميض :قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م اسمـ قم٘م٦ٌم: أسمق قمٌد اًمرمحـ

  ..................................... اعمٍمي :اًمٖم٤موم٘مل :قمدوزمإ

168 

 216  ........... اًم٘م٤ٌمئل: اعمدين: اًمًٛمٕمل: إٟمّم٤مري: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٞم٤مش

 85ضمالل  :اإلُم٤مم :يـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اخلْمػميل اًمدّ قمٌد اًمرمحـ سمـ يمام
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160 

  .............................. اًمِم٤مومٕمل :اعمٍمي :يـ اًمًٞمقـملاًمدّ 

 42  .................................. اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي: ٞمدؿمقمٌد اًمرّ  نميػاًم

قمٌد اًمًت٤ّمر سمـ قمٌد اًمقّه٤مب سمـ ظُمدا ي٤مْر سمـ قمٔمٞمؿ طمًلم ي٤مْر سمـ أمحد ي٤مْر 

 .....................................................اعم٤ٌمريْمَِم٤مْهِقي

35 

هٚمقي :قمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمِم٤مه وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿاًمِم٤مه   :اًمدِّ

  ........................................... احلٜمٗمل ،اًمٗم٘مٞمف :اهلٜمدي

21 ،123 

 :يـ أسمق حمٛمدقمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ قمٌد اهلل احل٤مومظ زيمل اًمدّ 

  ..................................... اًمِم٤مومٕمل :اًم٘مػمواين :اعمٜمذري

169 

 24  ........................................ قريٗماُمْ اًمرّ  :احلٜمٗملقمٌد اًمٕمكم 

 39  ...... ي٘ملحمٛمد قمٌد احلٙمٞمؿ اًمّمدّ  ٤مهْ ي٘مل اسمـ اًمِمَّ ٤مْه قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمّمدّ اًمِمَّ 

 29  ................................. اًمُٙمردي: قمٌد اهلل ومريد سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر

 34  .............. ردادقمٌد اهلل سمـ أمحد أيب اخلػم سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد، اسمـ ُمِ 

 :اعم٘مدد :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اسمـ ُم٘مدام

  .......احلٜمٌكم ،اًمٗم٘مٞمف :أسمق حمٛمد :ُمقومؼ اًمديـ :اًمّم٤محلل :اًمدُمِم٘مل

116 

 217  ..... اًمٌٖمدادي :أسمق اًمرمحـ اًمِمٞم٤ٌميب :محد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾأقمٌد اهلل سمـ 

 128 احلٜمٗمل :ٗملًَ اًمٜمَّ  :أسمق اًمؼميم٤مت :يـطم٤مومظ اًمدّ  :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد

 30 .....................................قمٌد اهلل سمـ صدىم٦م سمـ زيٜمل دطمالن

 85  ... اًمِم٤مومٕمل :اًميير :إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل احلػمي :أسمق قمٌد اهلل

 203  ................................ حدراسمـ ضم :صمقسم٤من سمـ سمجدد :قمٌد اهلل قأسم
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161 

ـ سمـ حمٛمد سمـ طمٚمٞمؿ اًمٌخ٤مري :احلٚمٞمٛمل أسمق قمٌد اهلل ـ احلً  144 رضم٤ميناجلُ  :احلًلم سم

 160  ...... اعمدين: اًمٚمَّٞمثل: ذيؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٛمر اًم٘مرر: أسمق قمٌد اهلل

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ احلٙمؿ : أسمق قمٌد اهلل

  ...................................... اًمٜمٞم٤ًمسمقري :اًمْمٌل احل٤ميمؿ

112 

 63  ........................ ُمٗمتل إطمٜم٤مف: محـ هاجقمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرّ 

احليُمل،  :اًم٘م٤ميض أسمق قمٌد اًمرمحـ :قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م اسمـ قم٘م٦ٌم

 ......................................  اًمٖم٤موم٘مل اعمٍمي: قمدوزمإ

168 

 165  ........... اعمدين :يزيد سمـ قمٌداهلل سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل: أسمق قمٌد اهلل

 :اًمٗم٘مٞمف :ٚمٛم٤ًمينقمٌد اًمقّه٤مب سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ اًمًٚمٓم٤من أمحد اًمت

  ............................ اًمّمقذم :اعمٍمي :اًمِمٕمراين :اعمحّدث

88 

اهلل سمـ  ُمقمم اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد :ُمٞمنة :قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو: أسمق قمثامن

  ........................................ اعمدين :طمٜمٓم٥م اعمخزوُمل

166 

 42  ......... قيٚمْ يْ قث اًمؼَمَ قث، طمٗمٞمد اًمِمٞمخ اًمًٞمّد ومْمؾ همَ طمٙمٞمؿ قمزيز همَ 

 216 طمج٤مزي :ُمر سمـ اعمٜمتٗمؼدهلؿ سمـ إؾمقد سمـ قمٌد اهلل سمـ طم٤مضم٥م سمـ قم٤م: اًمٕم٘مٞمكم

 :ؾمٕمٞمد سمـ طمزم سمـ هم٤مًم٥م سمـ ص٤مًمح سمـ ظمٚمػ إُمقيأمحد سمـ قمكم سمـ 

  .................... أسمق حمٛمد اًمٔم٤مهري :إٟمدًمز :وم٤مرد إصؾ

162 

 84 اًمٌٍمي :أسمق احلًـ إؿمٕمري :قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب سمنم إؾمح٤مق سمـ ؾم٤مل

 92 :اًمٙم٤ًمئل ،اًمٙمقذم :ؾمديإ :اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ومػموز قمكم سمـ محزة سمـ قمٌد

 113  .... اًمٜمٞم٤ًمسمقري :اًمٙمقذم :احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ اسمـ قمٛمػم: أسمق قمكم اًمٌجكم
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162 

 :اًم٘مرـمٌل :أسمق احلًـ :قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ سمٓم٤مل اعمٖمريب

  .............................................. اسمـ اًمٚمج٤مم :اعم٤مًمٙمل

87 

 :اًمٌٖمدادي :أسمق احلًـ :قمامد اًمديـ :أُمكم :قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمؼمي

  .......................................... دًمٙمٞم٤م اهلراا :اًمِم٤مومٕمل

129 

 163 اعمدين ،ٟمّم٤مري اًمٔمٗمريقم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن سمـ إ: أسمق قمٛمرو

اهلل سمـ طمٜمٓم٥م  ُمقمم اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد :ُمٞمنة :قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو

  ...................................... اعمدين :أسمق قمثامن :اعمخزوُمل

166 

 32  .......................... قٟمز اعمّٙمل اعمدينحرد اًمتُ قمٛمر سمـ محدان اعمَ 

ـ ُمقؾمك اًمًٚمٛمل اإلُم٤مم احل٤مومظ حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة سم: أسمق قمٞمًك

  .......................................  اًمؽمُمذي: اًميير اًمٌقهمل

147 

ـ قمٞمَٞمٜم٦م ـ قمٞمَ : اسم ـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقنؾمٗمٞم٤من سم  111 ثاعمحدّ  :اًمٙمقذم :أسمق حمٛمد :اهلالزم :ٞمٜم٦م سم

 173  .................. ومْمٚمؽ اًمّم٤مئغ :أسمق سمٙمر: ٤مس اًمرازياًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمٌّ 

 173  .................. أسمق سمٙمر: ٤مس اًمرازياًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمٌّ  :ومْمٚمؽ اًمّم٤مئغ

 216 ...........  اعمدين: اًمًٛمٕمل: إٟمّم٤مري: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٞم٤ّمش: لاًم٘م٤ٌمئ

 171 اًمٌٖمالين :أسمق رضم٤مء :اًمث٘مٗمل :ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٞمؾ سمـ ـمريػ سمـ قمٌداهلل

 :اعم٘مدد :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اسمـ ُم٘مدام: اسمـ ىمداُم٦م

  ........ كماحلٜمٌ ،اًمٗم٘مٞمف : أسمق حمٛمد :ُمقومؼ اًمديـ :اًمّم٤محلل :اًمدُمِم٘مل

116 

 87  ................ أسمق حمٛمد :ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ حمٛمد اه٤مء اًمديـ: اًم٘مزويٜمل

 124 :اًمٌخ٤مري :حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمًـ سمـ قمكم سمـ ًمٓمػ اهلل: قضملاًم٘مٜمّ 
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163 

  .............................................. اهلٜمدي :٥مأسمق اًمٓمٞمّ 

 184  ................................... طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م :ىمٞمس سمـ ديٜم٤مر

 92 .اًمٙمقذم :ؾمديإ :اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ومػموز قمكم سمـ محزة سمـ قمٌد: اًمٙم٤ًمئل

 :أسمق احلًـ :قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ سمٓم٤مل اعمٖمريب :اسمـ اًمٚمج٤مم

  ................................................ اعم٤مًمٙمل :اًم٘مرـمٌل

87 

 115 اًمِم٤مومٕمل :اًمٗم٘مٞمف :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ: ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي :الًمٙم٤مئلًما

 216  ...... أسمق رزيـ اًمٕم٘مٞمكم :ًم٘مٞمط سمـ صؼمة سمـ اعمٜمتٗمؼ سمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م

 165  ................... اًمٗمٝمٛمل :أسمق احلرث:ّرمحـ اًمٚمَّٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اًم

ؼميم٤مت اًمؾمقل سمـ آل رّ اًمـ سمـ آل ًَ أسمق احلًلم سمـ فمٝمقر طَم : اعم٤مَرْهَروي

  ........................................... قريأمحد اًمٜم  : سمـ محزة

22 

 21  .............................. :ؾمقل سمـ آل اًمؼميم٤متآل اًمرّ : يوِ اعم٤مَرْهرَ 

 164  ................................ إٟمّم٤مري: ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م: اعم٤مزين

 164  ................................ اعم٤مزين: إٟمّم٤مري: ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م

 39 ٟمذر أذف نميػي اسمـ احلٙمٞمؿ اًمقِ قضمْ جَ حمٛمد اًمٙمَ  :ث إقمٔمؿ ذم اهلٜمداعمحدِّ 

 59  .............. ؿم٤مقمر اعمنمق: اًمديمتقر: حمٛمد إىم٤ٌمل اسمـ اًمِمٞمخ ٟمقر حمٛمد

 69 .......................................حمٛمد أُملم سمـ حمٛمد سمـ قمكم ؾمَقيد

 37  قيٚمْ يْ ًمؼَمَ ا: ٦م اإلؾمالمطمجّ  :حمٛمد طم٤مُمد رو٤م اسمـ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م

حمٛمد رو٤م ظم٤من سمـ ٟم٘مل قمكم ظم٤من سمـ رو٤م قمكم ظم٤من ؿم٘مٞمؼ إصٖمر 

  ........................................... ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من

38 
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 62  ......................... ٤مومٕملل اًمِّم ُمل اعمٙمّ َي ٞمؾ احلَ َّم حمٛمد ؾمٕمٞمد سم٤مسمُ 

 :٥مأسمق اًمٓمٞمّ  :اًمٌخ٤مري :حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمًـ سمـ قمكم سمـ ًمٓمػ اهلل

  ................................................ اهلٜمدي: قضملاًم٘مٜمّ 

124 

ٗمقري اسمـ اًمٕمالُّم٦م اعمٗمتل حمٛمد قمٌد احلّؼ اجلٌََٚمْ ره٤من سمُ  :حمٛمد قمٌد اًم٤ٌمىمل

الم اًم٘م٤مدري ًّ   ..................................................اًم

40 

 67 ..........................................حمٛمد خمت٤مر سمـ قمٓم٤مرد اجل٤موي

 37  ...................... إقمٔمؿ ذم اهلٜمداعمٗمتل : حمٛمد ُمّمٓمٗمك رو٤م ظم٤من

 87  ................ اًم٘مزويٜمل :ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ حمٛمد اه٤مء اًمديـ: أسمق حمٛمد

 :احل٤مومظ :اإلُم٤مم :اعمٍمي :اًمؽميمامين :محد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامزحمٛمد سمـ أ

  .............. خث اعم١مرِّ اعمحدِّ  :هٌلاًمذَّ  :أسمق قمٌد اهلل :يـؿمٛمس اًمدّ 

116 

 129  ........٦م اًمديـطمجّ  :ؾمت٤مذ أسمق ُمٜمّمقرإ :حمٛمد سمـ احلًـ سمـ أيب أيقب

 129  .. اًمِم٤مومٕمل :إٟمّم٤مري :أسمق سمٙمر :صٝم٤ٌمينإ :حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومقرك

 182 اًمٙمقذم :أسمق اًمٜمي :ى اًمٙمٚمٌلاًمٕمزّ  نم سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداًم٤ًمئ٥م سمـ سمِ  حمٛمد سمـ

 27 ...........٤مينتّ اًمٙمِ : اإلدريز :حمٛمد قمٌد احلل سمـ قمٌد اًمٙمٌػم اسمـ حمٛمد احلًٜمل

يـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ قمٌد اهلل احل٤مومظ زيمل اًمدّ : أسمق حمٛمد

  ....................................... ػمواين اًمِم٤مومٕملاعمٜمذري اًم٘مَ 

169 

 :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اسمـ ُم٘مدام: أسمق حمٛمد

  ....... احلٜمٌكم ،اًمٗم٘مٞمف :ؼ اًمديـُمقومّ  :اًمّم٤محلل :اًمدُمِم٘مل :اعم٘مدد

116 

 112ٞمؿ سمـ احلٙمؿ اًمْمٌل أسمق حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف سمـ ٟمٕمَ 
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165 

  ..................................... اًمٜمٞم٤ًمسمقري :احل٤ميمؿ :قمٌداهلل

سمـ هم٤مًم٥م سمـ ص٤مًمح  ؾمٕمٞمد سمـ طمزمأمحد سمـ قمكم سمـ  :أسمق حمٛمد اًمٔم٤مهري

  ..................... إٟمدًمز :وم٤مرد إصؾ :سمـ ظمٚمػ إُمقي

162 

 33 ...........................حمٛمد قمكم سمـ طمًلم سمـ إسمراهٞمؿ اعم٤مًمٙمل اعمّٙمل

 :حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة سمـ ُمقؾمك اًمًٚمٛمل اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمٞمًك

  .......................................  اًمؽمُمذي: اًميير اًمٌقهمل

147 

ًُ  :اًمرمحـ قمٞمؾ سمـ قمٌدؾمامإاهلل سمـ  حمٛمد سمـ ُمروان سمـ قمٌد  183  صٖمردي إاًم

 ،ٞمثلحیٞمك سمـ حیٞمك سمـ يمثػم سمـ وؾمالس سمـ ؿمٛمالل اًمٚمَّ : أسمق حمٛمد

  ...................................... اًمٗم٘مٞمف :اًم٘مرـمٌل :ٟمدًمزإ

109 

حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد اهلل سمـ يمالب 

  ..........اعمدين :احل٤مومظ :أسمق سمٙمر :هري اًمٗم٘مٞمفاًمز   :اًم٘مرر :سمـ ُمرة

163 

 166  ................. يقٟمس سمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمٌٖمدادي :بأسمق حمٛمد اعم١مدّ 

 29 ...................................  إومٜمدي: ُمّمٓمٗمك سمـ ظمٚمٞمؾ اعمّٙمل

 196 ............................................  ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل

 37 ......................  حمٛمد ُمّمٓمٗمك رو٤م ظم٤من :إقمٔمؿ ذم اهلٜمداعمٗمتل 

 165 اًمٌٖمدادي :أسمق ؾمٚمٛم٦م اخلزاقمل :سمـ ص٤مًمح ُمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمٕمزيز

 64 ........................................ اًمِّم٤مُملاًمنميػ ُمقؾمك سمـ قمكم

ـ سمـ قمٌد اًمٕمكم احلًٜمل، سم٤مطم٨مقمٌد احلل سمـ ومخر اًمدّ : اًمٜمدوي  60 هٜمدي ،خُم١مرِّ  ،ي

 162  ............. أسمق قمٌد اًمرمحـ :احل٤مومظ :أمحد سمـ قمكم سمـ ؿمٕمٞم٥م :٤ًمئلاًمٜمَّ 
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 128 ٜمٗملاحل :أسمق اًمؼميم٤مت :طم٤مومظ اًمديـ :قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد: ٗملًَ اًمٜمَّ 

 182 اًمٙمقذم :ى اًمٙمٚمٌلاًمٕمزّ  نم سمـ قمٛمرو سمـ قمٌدحمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ سمِ : أسمق اًمٜمي

ْيٚمقي ـ أقمٔمؿ ؿَم٤مْه سمـ ؾمٕم٤مدة ي٤مر إومٖم٤مين اًمؼَمَ  16 ٟم٘مل قمكم سمـ رو٤م قمكم سمـ يم٤مفمؿ قمكم سم

 :أسمق زيمري٤م: حمٞمل اًمديـ :حیٞمك سمـ ذف سمـ ُمر سمـ مجٕم٦م سمـ طمزام :اًمٜمقوي

  ....................................... ٕملاًمِم٤موم :اًمٗم٘مٞمف :ثاعمحدّ 

214 

 115 الًمٙم٤مئلًما ،اًمِم٤مومٕمل :اًمٗم٘مٞمف :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ: ه٦ٌم اهلل سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي

 168  ....... اًمٕمتقاري :لاًمٚمٞمث :ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سمـ قمٌدة :أسمق اهلٞمثؿ اعمٍمي

 65 ....................................................ي٤مؾملم أمحد اخلٞم٤مري

 167  .................................. يمري٤مءز أسمق :ؾمح٤مق اًمٌجكمإحیٞمك سمـ 

 :أسمق زيمري٤م :حمٞمل اًمديـ :حیٞمك سمـ ذف سمـ ُمر سمـ مجٕم٦م سمـ طمزام

  ...............................اًمٜمقوي :اًمِم٤مومٕمل :اًمٗم٘مٞمف :ثاعمحدّ 

214 

 161 اًمٌٖمدادي :زيمري٤م أسمق :اًمرمحـ ٕملم سمـ قمقن سمـ زي٤مد سمـ سمًٓم٤مم سمـ قمٌدحیٞمك سمـ ُمَ 

 :ٟمدًمزإ ،ٞمثلحیٞمك سمـ حیٞمك سمـ يمثػم سمـ وؾمالس سمـ ؿمٛمالل اًمٚمَّ 

  ....................................... اًمٗم٘مٞمف :سمق حمٛمدأ :اًم٘مرـمٌل

109 

 41  .................................................. احل٤مومظ: يـي٘ملم اًمدّ 

 165  ........... اعمدين :أسمق قمٌد اهلل :ٞمثليزيد سمـ قمٌداهلل سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ اهل٤مد اًمٚمَّ 

 65 ................يقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ يقؾمػ اًمٜمٌَٝم٤مين اًمٌػَمويت اًمِّم٤مومٕمل

 68 ..........................................يقؾمػ سمـ حمٛمد ٟمجٞم٥م اًمٕمٓم٤م

 166  ................. بأسمق حمٛمد اعم١مدّ  :يقٟمس سمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمٌٖمدادي
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 ففرس الؽتب ادسمجة

 الصػحة الؽتاب

ًمٚمِمٞمخ ضمالل اًمّديـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب سمٙمر : اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن

  ....................................................... اًمًٞمقـمل

85 

طمٞمؿ، ؿم٤مه ًمٚمِمٞمخ أمحد اسمـ قمٌد اًمرّ : اإلٟمّم٤مف ذم سمٞم٤من ؾم٥ٌم آظمتالف

  ................................. وزم اهلل اًمدهٚمقي اهلٜمدي احلٜمٗمل

225 

إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد  :"٧م واًمييحاًمٍميح ذم أطمٙم٤مم اعمٞمّ  إيْم٤مح احلّؼ 

  ................................................. اًمٖمٜمل اًمدهٚمقي

122 

ًمَزيـ اًمّديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد : اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ

  ................................... "اسمـ ُٟمَجٞمؿ اعمٍمي"اًمِمٝمػم سمـ

123 

قمٌد اًمٕمزيز سمـ اًمِم٤مه ٚمِم٤مه ًم: حتٗم٦م اإلصمٜم٤م قمنمي٦م ذم اًمرّد قمغم اًمرواومض

هٚمقي :وزم اهلل أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ   .. احلٜمٗمل ،اًمٗم٘مٞمف :اهلٜمدي :اًمدِّ

123 

ًمٚمِمٞمخ : شمرمج٦م حت٤ميمٞمف: أي ،اًمؽممج٦م احلرومٞم٦م :مج٦م اًم٘مرآن سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦مشمر

 ...........................................  يـ اًمدهٚمقيرومٞمع اًمدّ 

139 

يـ أيب حمٛمد قمٌد ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ زيمل اًمدّ   :اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م

 ...................................اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اًم٘مقي اعمٜمذري

169 

 90  ................ :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ;شمٗمًػم اسمـ ضمرير 

سمـ احل٤مرث أسمق اًمٜمٍم اًمٓمقذم اًمٜم٤ًمسم٦م  عمحٛمد سمـ ؾم٤مئ٥م: شمٗمًػم اًمٙمٚمٌل

  ..................................................... اسمـ اًمٙمٚمٌل

181 
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 162  ..... ٤مس طمجر اًمٕمً٘مالينٕيب اًمٕمٌّ : ضم٤ملشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ذم أؾمامء اًمرّ 

ٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن  ـ ضمرير; ضم٤مُمع اًم ـ ضمرير اًمٓمؼميًمإلُم٤مم : شمٗمًػم اسم  90 اسم

عمحٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد : ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن

  ............................................. اهلل اإلجيل اًمِم٤مومٕمل

118 

وقي  26 .........ًمٚمِمٞمخ فمٗمر اًمّديـ اًمٌِٝم٤مري: "صحٞمح اًمٌِٝم٤مري;  اجل٤مُمع اًمرَّ

ًمٚمِمٞمخ احل٤مومظ ضمالل اًمّديـ  :ُمـ طمدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

 ..................................لقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـم

170 

 170 .مجع اجلقاُمع; اجل٤مُمع اًمٙمٌػم 

ًمٚمِمٞمخ احل٤مومظ ضمالل اًمّديـ قمٌد : اجل٤مُمع اًمٙمٌػم; قاُمع احلدي٨م مجع اجل

 ......................................اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل

170 

 124 اًمرؿمٞمد اًمٌخ٤مري ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ قمٌد: ظمالص٦م اًمٗمت٤موى

 224  ............ ٕمحد سمـ زيٜمل دطمالن: قمغم اًمقه٤مسمٞم٦م ٦م ذم اًمردّ رر اًمًٜمٞمّ اًمدّ 

محد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اإلُم٤مم أسمق اًمرمحـ أاهلل سمـ  ًمٕمٌد: زوائد قمغم ُمًٜمد

 ........................................اًمِمٞم٤ٌميب احل٤مومظ اًمٌٖمدادي

217 

ـم٤مهر سمـ أمحد سمـ  يـ أيب حمٛمدًمٌٝم٤مء اًمدّ  :هاج اًمٕم٘مقل ذم قمٚمؿ اًمٙمالم

 ..................................................حمٛمد اًم٘مزويٜمل

87 

 122  ................... إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمٖمٜمل اًمدهٚمقي :ساط ُمًت٘مٞمؿ

يـ أيب قمٌد اهلل ًمِمٛمس اًمدّ  :٤مر ذم إيْم٤مح إظم٤ٌمراًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم إقمغم اًمٖمٗمّ 

 .........................................................  اًمذهٌل

116 
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 123 : اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م;  ٦ماًمٗمت٤موى اًمٕم٤معمٙمػميّ 

وزضمٜمدي اًمَٗمرهم٤مين :ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من ـ ُمٜمّمقر ٕا ـ طمًـ سم  124 ًمإلُم٤مم ومخر اًمّدي

 123 مجٕمٝم٤م مج٤مقم٦ٌم ُمـ أوم٤موؾ قمٚمامء اهلٜمد : اًمٗمت٤موى اًمٕم٤معمٙمػمّي٦م ;اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م 

خ٤موي: ومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ـ اًًم ـ قمٌد اًمرمح ـ حمٛمد سم  172 ًمِمٛمس اًمّدي

 84 ....  ًمٚمح٤مومظ اإلُم٤مم أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل: ب إؾمامء واًمّمٗم٤متيمت٤م

 115  .......................... الًمٙم٤مئلًمٚمح٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم :٦ميمت٤مب اًمًٜمّ 

 122 ...........ًمإلُم٤مم أمحد رو٤م: اًمٙمقيم٦ٌم اًمِمٝم٤مسمٞم٦م قمغم يمٗمري٤مت أيب اًمقه٤مسمٞم٦م

 220........  ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد إطمد اًمنهٜمدي اًمٗم٤مروىمل: اعمٌدء واعمٕم٤مد

 86 ....  ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اًمرازي: ح٤محخمت٤مر اًمّمِّ 

ٗمل: ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ ًَ ـ أمحد اًمٜمَّ ـ قمٌد اهلل سم  90 ًمإلُم٤مم طم٤مومظ اًمّدي

ًمإلُم٤مم حمٞمل اًمًٜم٦ّم أيب حمٛمد طمًلم سمـ ُمًٕمقد : ُمٕم٤مل اًمتٜمزيؾ ذم اًمتٗمًػم

  ......................................... اًمٗمراء اًمٌٖمقي اًمِم٤مومٕمل
90 

 192 ًمإلُم٤مم أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين: ٨مذم احلدي وؾمطاعمٕمجؿ إ

 229 ...........  اًمٗم٤مروىمل اًمَنَهٜمديًمإلُم٤مم اًمرسّم٤مين اًمِمٞمخ أمحد : ٙمتقسم٤متاعم

ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق زيمري٤م حیٞمل سمـ : اعمٜمٝم٤مج ذم ذح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج

 .........................................  ذف اًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل

215 

اًم٘م٤مدر سمـ  قمٌد ًمٚمِمٞمخ: ٚمٖم٦م اهلٜمدي٦م٤مًمذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم ح اًم٘مرآنُمقّو 

  ...................... ِم٤مه وزم اهلل أمحد اًمدهٚمقي اهلٜمدي احلٜمٗملاًم

79 

 173ًمِمٛمس اًمّديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ : ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل
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  .................................................... أمحد اًمذهٌل

ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب سمـ أمحد : اًمٞمقاىمٞم٧م واجلقاهر ذم سمٞم٤من قم٘م٤مئد إيم٤مسمر

  ....................................................... اًمِمٕمراين

88 
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 ففرس ادحتويات

 الصػحة ادوضوع

  اإلهداء

  شمٜمٌٞمف وسمٞم٤من

 8 ؿي٘مدشم

 16 اًمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم أمحد رو٤م رمحف اهلل

 71 اًمِمٞمخ أظمؽم رو٤م إزهري شم٤مج اًمنميٕم٦م ُمٗمتل اهلٜمد اعمؽمضمؿ قمـ ٟمٌذة

 76 قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦ّم واجلامقم٦م ذم شمٜمزيف اهلل قمّز وضمّؾ 

 79 ٤مت٤مٔي٤مت اعمتِم٤ماهسماقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم 

 83 ذم ُمٕمٜمك آؾمتقاء ٦مٍ ٟمٗمٞمً أرسمٕم٦م وضمقهٍ 

 88 ؾمٌٕم٦م ُمقاوعذم ذيمر يمٚمٛم٦م آؾمتقاء ذم اًم٘مرآن 

ٛم٦م ًِّ  119 والًم٦م اًمقه٤مسمٞم٦م اعمج

 125 ٟم٘مؾ اًمتحرير اعمِمتٛمؾ قمغم اًمْمالًم٦م ُمـ اًمٜمجدي اًمٌ٘مػم

 127 اًميب اًم٘مّٝم٤مري

 128 ومماًمّمٗمٕم٦م إُ 

 138 اًمّمٗمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمّمٗمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

ٛم٦م يُمحالً  ًِّ  أصؾ اًمّمٗمٕم٦م صٗمٕم٦ٌم شم٘مٞمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٕمقد اه٤م والًم٦م اعمج

142 

 177 اًمّمٗمٕم٦م اًمراسمٕم٦م
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 187 اًمّمٗمٕم٦م اخل٤مُم٦ًم

 190 اًمّمٗمٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م

 211 اًمّمٗمٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م
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 فرس الػفارسف

 الصػحة ػفرسال

 240 .................................٦مومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞمّ  -

 246 ..............................ومٝمرس إطم٤مدي٨م وأصم٤مر -

 249 .................................ومٝمرس إقمالم اعمؽممج٦م -

 264 .................................ومٝمرس اًمٙمت٥م اعمؽممج٦م -

 268 ......................................ومٝمرس اعمحتقي٤مت -

 270 ...............................ومٝمرس اعمّم٤مدر اعمٓمٌققم٦م -

 

 

 

 

 


